
Zazqdzenie Nr 49/18

Burmistrza Gminy iMiasta Czerwionka ' Leszczyny

z dnia l3 lutego 2018 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2018 i 2019 roku Centrum
Organizacji Pozarzqdowych w Czenarionce-Leszczynach i realizacje minimum jednego
przedsigwzigcia rocznie wynikajqcego z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasia
Czenvionka-Leszczyny do 2022 toku

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2017r., poz. 1875 z po2n. zm.), art.11 ust. 1pkl2i ust.2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r., o dzialalno5ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z p62n.
zm.), arl.221 usl. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - o finansach publicznych (1.j. Dz. U.2017t., poz.
2077 z p62n. zm.), w zwiqzku z Uchwalq Nr XLll475l17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 27 pa2dziernika 2017 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami
prowadzqcymi dzialalno66 pozytku publicznego na 2018 rok,

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1
Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjq pzez organizacje pozazqdowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o dziaNalnoSci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 22O16r., poz. 1817 z po2n. zm.), zadania publicznego w formie wspierania
z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny realizowanego w obszaze: zadania w zakresie
dzialalnosci na tzecz organizacji pozarzqdowych oraz podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3,

w zakresie okreSlonym w pkt 1-32a ustawy w tym: Prowadzenie w 20 1 8 i 20'19 roku Centrum
Organizacji Pozarzqdowych w pomieszczeniach I pigtra budynku pzy ul. 3-go Maja 19 w Czerwionce-
Leszczynach i realizacjq minimum jednego pzedsigwziecia rocznie (2018 i 2019) wynikajqcego
z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku
w zakresie: kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego lub ekologii i ochrony
zwierzEt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego lub dzialalnosci wspomagajqcej rozw6j
pzedsiqbiorczoSci.

Ogloszenie o konkursie stanowi ZalEcznik nr 1 do niniejszego Zarzqdzenia.

s2
Tre56 niniejszego Zazqdzenia nale2y zamie6ci6 w Biuletynie lnformacji Publicznej, na stronie
internetowej i na tablicy ogloszeri Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3
Wykonan ie Zazqdzenia powierzam Naczel n ikowi Wydzialu Spraw Spolecznych.

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMII\JV iMIASTA

('zerwronka- [,eszczyry

Zahcznik Nr 1

do Zazqdzenia Nt 49118
Burmistza Gminy i Miasta
Czen rionka-Leszczyny
z dnia 13 lutego 2018 roku

OGLOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2OI8 ROKU

W zwiEzku z Uchwala Nr XLI/475I17 Rady Miejskiej w Czemionce-Leszczynach z dnia 27
pa2dziernika 2017 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy i Miasta
Czenvionka-Leszc4ny z organizacjami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi
dzialalnosc po2ytku publicznego na 2018 rok

OGLASZAM

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozazqdowych i innych podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z p62n.
zm.) na realizacjg zadania publicznego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie wspierania:

Prowadzenie w 2018 i2019 roku Centrum Organizacji Pozarzqdowych w pomieszczeniach
I pietra budynku prry ul. 3-go Maja '19 w Czerwionce-Leszczynach (Zadanie w zakresie
dzialalno'ci na rzecz organizacji pozarzqdowych oraz podmiotdw wymienionych w art. 3 ust 3,
w zakresie okreslonym w pkt 1-32a ) i realizacjq minimum jednego przedsiewziecia rocznie (2018
i 2019) wynikajqcego z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny do 2022 roku (w zakresie: kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego
lub ekologii i ochrcny zwierzqt oraz ochrony dziedzictwa przyrcdniczego lub dzialalnosci
wspomagajqcej rozwdj przedsiqbiorczoSci)

Termin realizacja zadania od 16.03.2018 r. do 31.12.2019 r.

1 . Na pzedstawione do realizacji zadania zaplanowano w bud2ecie w formie dotacji Srodki publiczne
w wysoko5ci:

. w roku 2018 - na prowadzenie COP - 95 000,00 zl, na realizacie pzedsiewziecia - 5 000,00 zl

. w roku 2019 - na prowadzenie COP - 95 000,00 zl, na realizaciq pzedsiewziQcia - 5 000,00 zl

2, ZALOaENIA OGoLNE KONKURSU:

1 ) Zakres przedmiotowy realizowanego zadaniai

a) Przedmiotem zadanaa jest prowadzenie w roku 2018 i 2019 w budynku nale2acym do
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ptzy ul. 3 Maja 19 - I piQtro - Centrum Organizacji
Pozazedowych (COP), kt6rego celem jest pobudzanie i rozw6j aKywnoSci spolecznej
mieszkafic6w Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zapewnienie wsparcia
merytorycznego oraz dostepu do infrastruktury gminnej organizacjom pozarzqdowym
i innym podmiotom prowadzqcym dzialalnoS6 po2ytku publicznego.

b) Realizacja minimum jednego pzedsaewziQcia rocznie wynikajqcego z Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2O22 roku w
zakresie: kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego lub ekologii i

ochrony zwiezEl otaz ochrony dziedzictwa pzyrodniczego lub dzialalnosci
wspomagajqcej rozw6j pzedsigbiorczoSci.

2) Minimalny standard uslug i warunk6w realizacji zadania:



a) wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia Centrum Organizacji Pozarzqdowych (COP)
zgodnie z niniejszymi wymogami:

. zapewnienie obslugi COP w wymiarze min. 160 godz./miesiecznie (w tym przynajmniej
jedna sobota w miesiqcu), ptzy czym w marcu 2018 roku - 80 godz.,

. organizacja co najmniej 3 szkolei w ciqgu roku, w wymiarze Srednio 6 godzin
szkoleniowych, w zakresie tematycznym zdiagnozowanym w5r6d lokalnych organizacji
pozazqdowych,

. zapewnienie stalego doradawa og6lnego dotyczqcego bie2qcej dzialalno6ci organizacji
pozazadowych, aktywno6ci obywatelskiej, pozyskiwania Srodk6w finansowanych na
dzialania spoleczne, zatrudniania integracyjnego (w tym w formie ekonomii spolecznej),
promocji dziala6 itp.; doradztwo powinno byd Swiadczone pzez osoby majqce
doSwiadczenie w pracy w organizacji pozazqdowej i Swiadczeniu podobnych uslug,

. zapewnienie stalego wsparcia technicznego, organizacyjnego,

. zapewnienie co najmniej 24 godzin doradztwa specjalistycznego w skali roku przez
doSwiadczonych specjalist6w w danym zakresie - np. doradztwo ksiqgowe, prawne,
z zakresu ochrony danych osobowych itp.

. prowadzenie dzialai integrujacych organizacje pozazqdowe dzialajqce na tzecz
mieszkaic6w Czenvionki-Leszczynach, w tym organizacja ll Festiwalu Organizacji
Pozazqdowych,

. promocja dzialalno6ci COP,

. prowadzenie dzialan na zecz podnoszenia kompetencji spolecznych i zawodowych
mlodzie2y, atrlaszc.za w zakresie promocji i prowadzenia wolontariatu mlodzie2y na terenie
gminy, w tym opracowanie raportu/diagnozy na temat struktury wolontariatu na terenie
gminy. Opracowany dokument nalezy zlozye w Wydziale Spraw Spolecznych do dnia 31
pa2dziernika 2018r.

b) prowadzenie dzialai animacyjnych, zachqcajqcych spoteczno56 lokalnq do wiekszej
aktywnosci i integracji poptzez rcalizacjQ minimum jednego pzedsiqwziqcia rocznie
wynikajqcego z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny
do 2022 roku (w zakresie: kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego lub
ekologii i ochrony zwiezqt oraz ochrony dziedzictwa pzyrodniczego lub dzialalnosci
wspomagajqcej rozw6j pzedsigbiorczoSci)

c) dodatkowe wymagania, jakie musi spelnia6 wykonawca:

o prowadzenie dokumentacji flnansowej oruz merylorycznej, dokumentujecej prowadzone
dzialania, wskazujqce liczbe kozystajqcych, rejestr organizacji kozystajqcych ze wsparcia
coP,

. prowadzenie harmonogramu korzystania z sal pzez inne organizacje pozazedowe,

. prowadzenie promocji Czerwionki-Leszczyn w ramach prowadzonej dzialalno6ci,
wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materialach informacyjnych,
promocyjnych i reklamowych, popzez media, jak r6wnie2 poprzez widocznq w miejscu
realizacji zadania informacje kierowanq do odbiorc6w, o fakcie dofinansowania zadania
przez Gming i Miasto Czemrionka-Leszczyny,

. spzqtanie pomieszczen I pietra i klatki schodowej.

Wybrana w konkursie organizacja zawrze umowe uzyczenia dot. pomieszczei, w kt6rych
prowadzona bedzie dzialalnos6 COP zgodnie ze wzorem nr 3 stanowiqcym zalEcznik do
niniejszego ogloszenia.



W przypadku wyboru oferty zlo2onej jako oferta wsp6lna, przed podpisaniem umowy nale2y
dolqczy6 umowe zawartE miqdzy podmiotami uprawnionymi, okre5lajqcq zakres ich Swiadczen
skladajEcych siq na realizacjg zadania publicznego i wskazujqcq:

o jakie dzialania w ramach realizacji zadania publicznego bqdq wykonywac poszczeg6lne
podmioty uprawnione,

. spos6b reprezentacji podmiot6w wobec organu administracji publicznej,

3. Zlecenie rcalizaqi w/w zadania publicznego bgdzie mialo formq wspierania wykonania tego
zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie. Wymaga to wniesienia pzez
organizacjQ nie mniej ni2 10 o/o wkladu wlasnego w calkowitym koszcie realizacji zadania, ptzy
czym co najmniej polowe w postaci finansowej.

4. Dotacje mogE otzyma6 organizacje pozazqdowe, kt6re nie majq zaleglosci finansowych wobec
Gminy z tytulu wczesniej udzielonych dotacji.

5. Oferta konkursowa powinna zawiera6:

1 ) szczegolowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

2) termin i miejsce realizacji dzialai w ramach zadania publicznego,

3) kalkulacje przewidywanych kosZ6w realizaqi zadania publicznego,

4) informacje o wczesniejszej dzialalnosci podmiotu skladajqcego ofertq w zakresie, kt6rego
dotyczy zadanie,

5) informacjg o posiadanych zasobach zeczowych, kadrowych gwarantujqcych wla6ciwe
wykonanie zadania,

6) informacjq o finansowym i niefinansowym wkladzie wlasnym (osobowym (wolontariat)
i zeczowym),

7) deklaracjg o zamiarze odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania,

6. Oferta spozqdzona w generatoze wniosk6w www.witkac.pl spelnia wymagania Rozporzqdzenia
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r., w sprawie wzor6w ofert
i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych realizacji zadai publicznych oraz wzor6w sprawozdan
z wykonania tych zadaf (Dz. U. z 2016r. poz. 1300). Po wypelnieniu i wyslaniu oferty
w generatorze nale2y jq wydrukowac, podpisac i zlo2ye w Uzgdzie Gminy i Miasta CzeMionka-
Leszczyny zgodnie z opisem w pkt. 9.

7. Do oferty nale2y dolqczyd wszystkie wymagane tozpotzqdzeniem zalqczniki.

8. OfertQ konkursowq na realizacjq zadania nalezy zlozye w niepzekraczalnym terminie do dnia
6 marca 2018 roku do godz. 15.30:

a) w formie elektronicznej poprzez generator wniosk6w zamieszczony na stronie internetowej
www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogloszeniem o niniejszym konkursie.

b) w formie pisemnej w zamknietej kopercie z oznaczeniem naviry zadania z adnotacjq ,,Otwarty
konkurs ofert na prowadzenie COP i realizacjQ przedsiewziecia wynikajqcego z LPR"
w Kancelarii Uzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, pzy ul. Parkowej 9.

9. Dopuszcza sie uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie jednego dnia roboczego od
dnia wezwania do uzupelnienia tych brak6w. Wezwanie nastepuje poprzez informacjg
w generatoze oraz telefonicznie.

10. Do przeprowadzania Otwartego Konkursu Ofert Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
powola KomisjQ Konkursowq.

11.Pr4 rczpalwaniu ofert Komisja uwzgledniala bQdzie tylko takie wydatki, kt6re zwiEzane sE
z przedmiotem realizowanego zadania oruz gwarantujq jego prawidlowq realizacje.
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12. Rozstzygniecie konkursu nastEpi do dnia 14 marca 2018 roku. lnformacja o wynikach konkursu
zostanie opublikowana w Biuletynie lnformacji Publicznej Uzgdu Gminy iMiasta CzeMionka-
Leszczyny zakladka:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_uzedu/dotacje_na_zadania_publiczne.html
na tablicy ogloszeri Uzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa I oraz na
stronach internetowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

13. Komisia opiniuje oferty zlo2one w konkursie, w oparciu o nastqpujqce kryteria meMoryczno-
finansowe:

't) zasadno66, wplywajEca na warto56 merytorycznq oferty, trafnoS6 oferty, mo2liwo56 realizacji
zadania publicznego przez podmiot skladajEcy ofertg: w jakim stopniu projekt pzedstawiony
w ofercie odpowiada na realnq potrzebe mieszkaic6w Czerwionki-Leszczyn (0 - 8 pkt.),

2) poprawnosc ijakos6 planowanych dzialaf projektowych: Czy planowane dzialania sq zgodne
z celami projektu, potrzebami grupy odbiorc6w i uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu,

a lakze czy majq szanse by6 zrealizowane w zaplanowanym czasie (0 - 10 pkt.),

3) skutecznosd dziala6, proponowana jako56 wykonania zadania, czy planowane rezultaty sq
mozliwe do osiagniecia w ramach realizacji projektu (0 - 7 pkt.),

4) zasoby i potencjal oferenta/oferent6w: czy oferenVci posiadajq doswiadczenie w realizacji
zadari publicznych lub innych projekt6w? Czy dysponujq odpowiednimi zasobami ludzkimi,
zeczowymi do w{ascawej realizacji zadania? Czy w projekcie jest przewidziana praca

wolontariuszy (0 - 13 pkt.),

5) adekwatno66 i sp6jno56 finans6w i dzialaf: czy proponowane wydatki odpowiadajq
proponowanym dzialaniom, czy przedstawiona kalkulacja koszt6w realizaqi zadania
publicznego odnosi siQ do zakresu rzeczowego zadania (0 - 10 pkt.),

6) racjonalnosd naklad6w finansowych i poprawnosd bud2etu: czy naklady finansowe zostaly
zaplanowane poprawnie (0 - 12 pkt.),

7) atrakcyjnos6 przedsigwziecia wynikajqcego z LPR: innowacyjno66, zakres oddzialywania'
wykonalnoSc i realno56 zalozeh przedsiewziecia (techniczna, instytucjonalna i finansowa) (0 -
5 pkt.).

14. Maksymalna ilo56 punkt6w oceny merytoryczno-finansowej wynosi 65, ptzy czym minimalna ilo56
punkt6w dopuszczajqca do dofinansowania wynosi 45. Szczeg6lowe karty oceny formalnej
i merytoryczno-finansowej stanowiq odpowiednio wz6r nr 1 i 2 do niniejszego ogloszenia.

15. Z posiedzenia Komisji zostanie spozqdzony protok6l, zawierajqcy rekomendacj9 dla
wygrywajqcej oferty oraz uzasadnienie dla ofert odzuconych. Protok6l ten zostanie nastepnie
pzekazany Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, celem podjqcia decyzji
o pzyznaniu dotacji. Od decyzji Burmistrza nie pzysluguje odwolanie.

16. Pr4znana dotacja nie moze by6 wykorzystana na:

1) pzedsiewziecia, kt6re sq dofinansowane z budzetu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny lub jego funduszy celowych na podstawie przepis6w szczeg6lnych,

2) sfinansowanie lub dofinansowanie koszt6w, kt6re podmiot poni6sl na realizacjq zadania
poza terminem umowy o udzielenie dotacji,

3) remonty pomieszczei i obiekt6w budowlanych,

4) zakupy nieruchomo6ci,

5) rezerwy na pokrycie przyszlych strat lub zobowiqzai,
6) dzialalnosc gospodarczq podmiot6w prowadzqcych dzialalno56 po2ytku publicznego,

7) odsetki z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiEzan,

8) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

9) dzialalnosc politycznq, 
.4.



10) pokrycie kosZ6w utrzymania biura podmiot6w, wykraczajqce poza zakres realiza$i
zleconego zadania,

1 1) nagrody, premie i inne formy pomocy rzeczowej lub finansowej dla os6b zajmujEcych sie
rcalizaqlE zadania,

1 2) podatek VAT - w przypadku podmiot6w kozystajqcych z prawa do odliczenia podatku od
towar6w i uslug z tytulu dokonanych zakup6w,

13) zobowiqzania z tytulu zaciqgnietej pozyczki, kredytu lub wykupu papier6w wartosciowych
oraz koszty obslugi zadlu2enia,

'14) kosay pokMe pzez inne podmioty (zakaz tzv. podw6jnego finansowania).

17. Warunkiem przekazania pr4znanq dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji (nale2y
pamiQtac, 2e wydatki mogq by6 dokonywane dopiero po zawarciu umowy i muszq zosta6
zaplacone najp62niej w ostatnim dniu realizacji zadania).

18. Szczeg6lowe iostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowa6 bqdzie
umowa zawarta pomigdzy Gminq i Miastem Czenarionka-Leszc4ny, a podmiotem wylonionym
w konkursie.

19. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy, zarezerwowane Srodki mogq
by| pzeznaczone na ogloszenie nowego konkursu lub na realizacjg zadania w innej formie.

20. Wszelkie informacje dotyczEce konkursu mozna uzyska6 w Urzedzie Gminy i Miasta Czerwionka -
Leszczyny - Wydzial Spraw Spolecznych, ul. 3 Maja 19, lel. 321 43 12 251 .

21. Burmistrz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert w spos6b okreSlony w art. 15 ust. 2h i 2j

ustawy.

22. Zlo2enie oferty nie jest r6wnoznaczne z pzyznaniem dotacji.

23. W 2017 roku Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zlecila realizacjg w formie wspierania
nastgpujqce zadania publiczne:

a) w zakresie kultury i sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego - 70 000,00 zl

b) w zakresie ratownictwa i ochrony ludnosci - 5 000,00 zl

c) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 30 000,00 zl

d) w zakresie polityki spolecznej i pzeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu - 256 000,00 zl

e) w zakresie ekologii i ochrony zwiezqt oraz ochrony dziedzictwa pzyrodniczego - 10 000,00 zl

fl w zakresie dzialalnoSci na tzecz organizacji pozazqdowych -41 509,00 zl

g) w zakresie dzialalnoSci wspomagajqcej rozw6j pzedsiebiorczoSci - I 600,00 zl

Laczna kwota: 422 109,00 zl

24. Burmistz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstzygniecia konkursu.
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Wz6r Nr 1/ KARTA OCENY FORMALNO-PRAWNEJ

konkurs: Prowadzenie w 2018 i2019 roku Centrum OrganizacjiPozarzqdowych
w pomieszczeniach I piqtra budynku przy ul.3-go Maja 19 w Czerwionce-Leszczynach

N rlrd^nt7a?.ilv

f)hc.zar'

Lp. Dokument / zagadnienie
Spelnia

kryterium
TAI(NIE

Dopuszczalne
uzupelnienie

Czas na
uzupelnienie

1 2 a 4 5

1. Oferta - spojnoSe wersji z generatora i papierowej NIE

2.
Podpis oterly przez osobq/osoby upowaznione do skladania
oSwiadczefi woliw imieniu oferenta

TAK 2 DNI

Dopu6ci6 do oceny merytorycznei TAruNIE
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Gmin/lMiasta
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Wz6r Nr 2/ KARTA OCENY MERYTORYCZNO-FINANSOWEJ

i:vili[}ffitf#* w 2018 i 2019 roku Centrum OrganizacJl Pozarzqdowych w pomieszczeniach t pigtra budynku przy u!. 3-go Maja 19 w Czerwionce-Leszczyrach

Lp. Kryterium SZCZEG6LOWY OPIS KRYTERIUM
llo56 punkt6w

motliwych
do orzvznania

Przyznana
punktacja

1 2 3 4 5

1. ZasadnoS6 wplywajqca na wartoSd merytorycznq
oferty, trafnoSd oferty, mo2liwoSC realizacji zadania
publicznego przez podmiot skladajqcy ofertQ: w jakim
stopniu projekt pzedstawiony w ofercie odpowiada na
realna Dotzebe mieszkafic6w Czerwionki-Leszczyn.

a) projekt jest zgodny z celami ogloszonego konkursu (asno i czytelnie okre5lono cele
oroiektu).

0-4pkt
b) szczeg6lowo opisano i uzasadniono potzebq realizacji projektu, wskazano grupq
odbiorc6w - adresat6w zadania. Z opisu jasno wynika gdzie wystqpuje problem, potrzeba
koqo dotvczv, iaka iest skala ziawiska, przyczyny i skutki. Podano 2r6dla uzyskania informacji

0-4pkt

2. PoprawnoS6 i jakoSd planowanych dzialah
projektowych: Czy planowane dzialania sq zgodne z
celami projektu, potrzebami grupy odbiorc6w i

uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu, a tak2e
czy majq szanse bye zrealizowane w zaplanowanym
czasie.

a) zaplanowane dzialania sa zqodne z celami proiektu, 0-2pkt
b) zaproponowane dzialania odpowiadajq na potrzeby grup odbiorc6w i prowadzq do
osiaoniecia zamierzonvch rezultat6w,

0-4pkt

c) jasno opisano poszczeg6lne etapy realizacji dzialafi - racjonalny i dobze zaplanowany
harmonogram dziala6,

0-4pkt

3. SkutecznoS6 dziala6, proponowana jako56 wykonania
zadania, czy planowane rezultaty sq mo2liwe do
osiaqniecia w ramach realizacii proiektu.

a) sp6jno56 celu realizacji zadania z zakresem zeczowym, harmonogramem i kosztorysem 0-4pkt
b) opis sposobu dokumentowania dzialari izalo2onych rezultat6w 0-3pkt

4. Zasoby i potencjat oferenta/oferent6w: czy oferenUci
posiadajq do6wiadczenie w realizacji zadaf
publicznych lub innych projekt6w? Czy dysponujq
odpowiednimi zasobami ludzkimi, rzeczowymi do
wla5ciwej realizacji zadania? Czy w projekcie jest
pzewidziana praca wolontariuszy.

a) opisane zasoby materialne, rzeczowe konieczne do realizacji zadania posiadane przez
oferenta lub dobze zidenMkowane izaplanowane do pozyskania 0-4pkt
b) zasoby kadrowe konieczne do realizacji zadania posiadane przez oferenta lub dobrze
zidentyfikowane i zaplanowane do pozyskania.
Czv przewidziane iest Swiadczenie wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w

0-6pkt

c) oferenUci majq do6wiadczenie w realizacji projekt6w finansowanych / wspffinansowanych
ze Srodk6w publicznych (Srodki gminne, powiatowe, wojew6dzkie, ministerialne, unijne) - ile
projekt6w oferent zrealizowal, na jakie kwoty i czy zostaly prawidlowo rozliczone. Czy
realizowal proiekty o podobnei specyfice

0-3pkt

5 AdekwatnoS6 i sp6jno56 finans6w i dzialar\: cq
proponowane wydatki odpowiadajq proponowanym
dzialaniom, czy pzedstawiona kalkulacja koszt6w
realizacji zadania publicznego odnosi siq do zakresu
zeczoweqo zadania.

a) zaproponowane wydatki sq niezbqdne do poprawnej realizacji zadania, czy zasadne i

so6ine
0-6pkt

b) wysokoS6 zaproponowanych wydatk6w jest adekwatna do zaplanowanych rezultat6w
(naklady finansowe sq proporcjonalne do zakladanych dziatai i rezultat6w)

0-4pkt

6 RacjonalnoS6 naklad6w finansowych
i poprawnoSd bud2etu: czy naklady finansowe zostaly
zaplanowane poprawnie.

a) wvdatki sa zqodne z wvmoqami oqloszonego konkursu 0-2pkt
b) wydatki zostaty okreSlone na poziomie rynkowym, koszty nie sq zawy2one, ani zani2one
(adekwatne do zamierzonych dzialafi)

0-4pkt
c) poziom wkladu wlasnego finansowego (pzy czym 5 o/o - O pkt, od 5-10 % 1 pkt, powy2ej 10
o/o - 2 pkl\ 0-2pkt
d) poziom wkladu wlasnego osobowego (pzy czym 5 Yo - O pkt, od 5-10 o/o 1 pkt, powyzej 10
o/o - 2 pkl) 0-2pkt
e) poziom wkladu wlasnego zeczowego (spos6b i zasadnoS6 wykozystania w realizacji
proiektu, spos6b iego wyceny - kalkulacja na poziomie cen rynkowych)

0-2pkt
7 AtrakcyjnoS6 pzedsiqwziqcia wynikajqcego z LPR:

innowacyjno66, zakres oddziatywania, wykonalno66
r-realpq$6 zalohert pzed siqwziqci a (tech n i czn a,
i nsMucibtralna/i fi nansowa )

a ) przedsiewziecie iest atrakcyine, i nnowacyjne 0-2pkt
b) pzedsiewziecie iest skierowany do ograniczonej liczby/grupy mieszkafc6w 0-1 pkt

c) pzedsiqwzigcie jest wykonalne i realne (technicznie, ins\rtucjonalnie i finansowo) 0-2pkt
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Wz6rNr3/ UMOWA O KORZYSTANIE Z POMIESZCZEN

UMOWA
o korzystanie z pomieszczefi Nr ....../ .......DzL ll8

zawarta w dniu 2018r. o korzystanie z pomieszczefi polohonych
w Czerwionce-Leszcz.ynach przy ul. 3 Maja 19 pomigdzy Gmin4 i Miastem Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, NIP 642-000-97-26 - Zal<\ad Gospodarki
Mieszkaniowej Ligonia 5c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, w imieniu kt6rej dziala mgr Marian
Uherek - Dyrektor na podstawie pelnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny zwanym dalej,Udostgpniaj 4cym"
a

zwanym w dalszym ci4gu umowy ,,KorzystajAcym" o nastgpuj4cej treSci:

$1

WlaScicielem nieruchomoSci zabudowanej budynkiem polozonym przy ul. 3 Maja 19 w Czerwionce-
Leszczynach jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, a przedmiotowy budynek pozostaje
w u?yczeniu ZaHadu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach (ednostki
or ganizacy jnej gminy) .

s2

l. Przedmiot niniejszej umowy stanowi4 pomieszczenia poloZone na I piEtrze budynku przy
ul. 3 Maja 19 w Czerwionce-Leszczynacholqcznej powierzchni 89130 m2.

2. Udostgpniaj4cy oddaje a Korzystaj4cy przyjmuje pomieszczenia od dnia .... 2018r.

3. Korzystaj4cy ma r6wniez obowipek utrzymywania w nale?ytym stanie technicznym
i orgarizacyjnym pomieszczenia o powierzchni 28110 m2 kt6re bgd1uZyczone stowarzyszeniom
na siedzibg stowarzyszenia, w tym usytuowanie w nich szafek w kt6rych przechowywane bgd4

dokumenty statutowe.

$3

Korzystaj4cy bgdzie wykorzystywal pomieszczenia w celu prowadzenia Centrum Organizacji

Pozarzqdowych, w spos6b i nazasadach okreSlonych w ogloszeniu o warunkach Konkursu ofert na

zadaniapubliczne pod nazw4 "Prowadzenie centrum organizacji pozarz4dowych w pomieszczeniach

I pigtra budynku przy ul. 3 Maja 19 w Czerwionce-Leszczynach.

si
Do obowi4zk6w Korzystaj4cego naleZei bgdzie r6wnie2 :

1) dbaloS6 o czystoSi, stan techniczny orazprzepisy BHP i p.poz.,

2) zabezpieczenie udostgpnionych pomieszczehprzed dzialanianri os6b niepowolanych,
3) utrzymanie porz4dku w udostgpnionych pomieszczeniach i na klatce schodowej.

$s

Umowa zostaje zawartanaczas okreSlony od dnia ... 2018r. do dnia 31.12.2019n
Udostgpniaj4cy zastrzega sobie prawo rozwiqzania umowy za jednomiesigcznym

wypowiedzeniem dokonanym na koniec miesiqca kalendarzowego w6wczas, gdy :

1.

2.



-2-

przedmiot uzyczenia stal sig niezbgdny Udostgpniaj4cemu dla wykonywania jego prawem
okreSlonych zadah,
w przypadku zmiarry sposobu korzystania z pomieszczefiprzez Korzystaj4cego.

s6

Korzystaj4cy nie mohe dokona6 bez zgody Udostgpniajqcego zmian w substancji budynku lub
pomieszczeniach za vtyj1tkiem prac adaptacyjnych dla prowadzenia dzialalnoSci, o kt6rej mowa
w$4niniejszejumowy.

$7

Po zakohczeniu umowy Korzystaj4cy zobowiryaly jest oddad pomieszczenia w niepogorszonym
stani e techniczny m, p oza zuLy ciem wynikaj 4cy m ze zwykJe go korzystani a.

s8

Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

$e

Wszelkie spory mog4ce wynikn46 na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygane bgd4 przez s4d

wlaSciwy dla Udostgpniaj4cego.

UDOSTEPNIAJ,{CY KORZYSTAJ.{CY
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