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Zarzadzenie nrて飼子／ 2014 
Prezydenta Miasta Siemianowice Siaskie 

z dnia ..4そ．．照： ........... 2014 r. 

w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania 
publicznego w obszaロe kultuワ i ochrony dziedzictwa narodowego wraz z udzieleniem 
dotacji. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz叩zie gminnym 
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z p62n. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dziaalnosci poZytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 Poz. 1536 
z p62n. zm.), Uchw討y Nr 437/2013 Rぬy Miasta Siemianowice 5 l賀kie z dnia 21 listopada 
2013 r. w sprawie: przyjgcia,, Programu wsp6lpracy Miasta Siemianowice S l4skie na rok 
2014 z organizacjami pozarz4dowymi oraz podmiotami okreSlonymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o dziaalnosci po之ytku publicznego i o wolontariacie" oraz§7 ust. I pkt. I Regulaminu 
Organizacyjnego Urzgdu Miasta Siemianowic Slskich (Za4cznik do Zarzdzenia 
Nr 716/2012 Prezydenta Miasta Siemianowice Sl4skie z dnia 12 marca 2012 roku z p62n. 
zm.) 

zarzadzam, co nastgpuje: 

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego 
w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wraz z udzieleniem dotacji 
(zgodnie z za4cznikiem do niniejszego Zarz4dzenia). 

2. Oferty zloZone w okreglonym w konkursie terminie opiniuje Komisja, na podstawie 
,, Regulaminu opiniowania ofert z1o之onych na realizacjg zad頭 publicznych w obszarze 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2014 w otwartym konkursie ofert na 
podstawie ustawy o dzialalnosci po之ytku publicznego i o wolontariacie" (stanowicego 
zal4cznik nr 2 do Zarz4dzenia Prezydenta Miasta Siemianowice Si4skie nr 1670/2013 
z dnia 29 listopada 2013 r.). 

3. Wyznaczam Referat Kultury w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu do sprawowania 
kontroli nad realizacj4 zadari dotowanych w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego. 

4. Nadz6r nad wykonaniem zarz4dzenia powierzam Kierownikowi Referatu Kultury 
w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu. 

5. Zarz加zenie wchodzi w Z ycie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy 
ogloszeh Urzgdu Miasta ul. Jana Pawla II 10, publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzgdu Miasta oraz na stronie internetowej Urzgdu Mia 
www.siop.siemianowice.pl. 	 PR套Z Y!) ト・ 、 1 、  1 、 」n ljlと、二J ( 
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Za14cznik do Zarzdzenia 

PrezA密ta Miasta Siemianow.-.- 	統包碧e 
H「二七呂冬Lら． ...／乙Ul4 z unia .rfどなと． .!f 乙vi" r. 

OGLOSZENIE 
PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE SLASKIE 

z dnia .......4名．q名．...............20 14 r. 
Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnogci po加ku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z p62n. zm.), Rozporz4dzenia 
Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty 
i ramowego wzoru umowy dotycz4cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru 
sprawozdania z町konania tego zadania (Dz・ U ・ Z 2011 r・ ， Nr 6, poz・ 25) oraz Uchway 
Nr 437/2013 Rady Miasta Siemianowice Slaskie z dnia 21 listoDada 2013 r. w sDrawie: 
przyjgcia ,, t"rogramu wspolpracy Miasta さiemianowice さl4sKie na roK 乙U14 
z organizacjami pozarz4dowymi oraz podmiotami okreslonymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o dziaalnosci po加ku publicznego i o wolontariacie" 

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWICE SLASKIE 
oglasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego 
w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wraz z udzieleniem 

dotacji w okresie: od 30 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. 

I. Konkurs obejmuje nastりpuj4ce zadanie: 
Organizacja czasu wolnego podczas wakacji letnich dla dzieci i mlodzie之y z terenu 
Siemianowic Si4skich w zakresie kultury. 

II. Przewidziana kwota w budえecie na realizacjり w/w zadania: 
10000,00 z1 

III. Zasady przyznawania dotacji: 

1 . Dotacja mo之e zosta przyznana tylko podmiotowi wylonionemu w drodze otwartego 
konkursu ofert. 

2. Warunkiem przyst4pienia do konkursu jest zloZenie w formie papierowej oferty 
(dostgpnej w wersji elektronicznej na stronie www.siop.siemianowi叫目）,zgodnej ze 
wzorem okreslonym w Rozporz4dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 
grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycz4cych 
realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 
(Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) wraz nastgpujcymi za4cznikami: 

aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub odpowiednio wyci4g 
z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzaj4ce status prawny oferenta, 
statut podmiotu, w przypadku z1o之enia innego dokumentu ni之 odpis z KRS, 
ogwiadczenie o braku zobowizah wobec Gminy Siemianowice Sl4skie, 
oswiadczenie o uregulowaniu zobowi4z舶 formalno-prawnych wobec Prezydenta 
Miasta, jako organu nadzoru nad stowarzyszeniami, 
ogwiadczenie,Z e w organizacji wnioskuj4cej o dotacjg: 

a)wynagrodzenie, o kt6rym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o dziaalnosci po之ytku 
publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do dzialalnosci danego rodzaju nie 
jest wyZsze od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpogrednich koszt6w tej 
dzialalnosci. 

b)przecigtne miesigczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytulu zatrudnienia przy 
wykonywaniu statutowej dzialalnogci odplatnej poZytku publicznego, za okres 
ostatnich 3 miesigcy, nie przekracza 3-krotnogci przecigtnego miesigcznego 
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wynagrodzenia w sektorze przedsigbiorstw ogloszonego przez Prezesa G16wnego 
Urzgdu Statystycznego za rok poprzedni. 

Wszystkie wymagane dokumenty powinny by6 podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentacji wnioskodawcy, a odpis z KRS lub wyci4g z ewidencji lub innych dokument6w 
potwierdzaj4cych status prawny oferenta powinien byぐ  potwierdzony za zgodnog6 
z oryginaem na kadej stronie. W przypadku braku pieczgci imiennych wymagane jest 
zloZenie czytelnych podpis6w. 

3. Z1o之enie oferty o dofinansowanie nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem dotacji. 
4. Wnioskowana kwota dotacji nie mo之e by6 wyZsza od S rodk6w przeznaczonych 

na realizacjg zadania w konkursie. 
5. Wnioskodawca musi zadeklarowaぐ w kosztorysie finansowe S rodki耐asne lub S rodki 

z innych Z r6del (kolumna 8 kosztorysu oferty). 
6. Kwota przyznanej dotacji mo之e byぐ ni之sza od okreslonej w ofercie. 
7. Dotowane z budZetu miasta mog4 by6 tylko zadania realizowane na rzecz 

mieszk舶c6w Siemianowic Si4skich. 
8. W zale之nogci od rozpoznania potrzeb moZe zosta6 wybranych kilka ofert w zakresie 

jednego zadania. 
9. Przyznana dotacja moZe by6 przeznaczona na realizacjg zadania od daty rozpoczgcia 

zadania (zgodnie z ofert4) nie wczesniej jednak, ni之  z dniem podpisania umowy. 

10. Z dotacji mog4 by6 pokryte nastgpuj4ce koszty: 

Koszty merytoryczne:  
nagrody rzeczowe dla uczestnik6w (do wgl4du protokoか odbioru nagr6d), 
wynagrodzenia dla os6b bezposrednio zatrudnionych przy realizacji zadania 
na podstawie umowy o dzielo/zlecenia (instruktorzy, opiekunowie), 
ubezpieczenie wolontariuszy, 
wynajem element6w technicznych niezbgdnych do wykonania zadania, 
uslugi transportowe, bilety komunikacji miejskiej, 
wynajem obiekt6w i sprzgtu (z wyj軍kiem koszt6w wynajmu 耐asnych lub 
dzierZawionych), 
obsluga medyczna, techniczna i inna zwizana z realizacj4 zadania, 
wynagrodzenie dla wykonawc6w (artyst6w), 
bilety wejsciowe do instytucji upowszechniaj4cych dziedzictwo narodowe (teatry, 
kina, muzea i inne) oraz inne oplaty zwizane z bezpogredni4 realizacj4 zadania. 

Koszty obslugi zadania:  
utrzymanie czystogci podczas realizacji zadania (grodki czystogci), 
zakup materia6w biurowych (papier do druku, klej, spinacze, itd.), 
oplaty telefoniczne zwizane z realizacj4 zadania, 
oplaty bankowe dotycz4ce zadania, 
proporcjonalne koszty obslugi finansowej dotycz4ce okresu rozliczenia zadania. 

Koszty obslugi zadania mog4 zosta6 uwzglgdnione w kosztorysie tylko do wysokosci 
10%wnioskowanej dotacji. 

Koszty inne, w tyn, wypos吐enia i pro如単  
zakup materia6w niezbgdnych do wykonania zadania, 
koszty promocji przedsigwzigcia, 
przygotowanie poczgstunku, 
ubezpieczenia uczestnik6w i inne, 
uslugi poligraficzne. 
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Wszystkie koszty zadania musz4 mie6 pokrycie w dokumentach ksiggowych. 

IV. Termin i spos6b skiadania ofert 

1. Oferty powinny by亡  skladane w formie papierowej w zamknigtej kopercie pod 
rygorem niew舵nosci 旦回亜収丞鰹旦辿塑旦血也血血」工  
w Kancelarii Podawczej w Referacie Kultury w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu 
Urzgdu Miasta Siemianowice Sl4skie ul. 27-Stycznia 3, pigtro I. Mona tak加 ofe卿  
przeslaぐ poczt4 na adres: Urz4d Miasta, 41-100 Siemianowice Sl賀kie, ul. Jana Pawla 
1110. 

2. 0 terminie zloZenia oferty decyduje data叩か叩 do Urzgdu. 
3. Koperty z ofertami powinny byぐ  opatrzone adnotacj4: 

Konkurs na dotacje 2014 一 Organizacja czasu wolnego podczas wakacji letnich 
dla dzieci i miodzie却 z terenu Siemianowic Sl4skich w zakresie kultuワ oraz 
nazwa oferenta (mo之e by6 piecz軍ka). 

V. Terminy i warunki realizacji zadania 

Realizacjg zadania przewiduje si9 na o虹es: 
od 30 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. 

1 . Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie stosownej umowy okreglaj4cej warunki 
realizacji zadania, zgodnej ze wzorem dostgpnym na stronie internetowej Urzgdu 
Miasta www.siop.siemianowice.pl, (opracowanego zgodnie z Rozporz加zeniem 
Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty 
i ramowego wzoru umowy dotycz4cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 201 ir., Nr 6, poz. 25). 

2・ Przed podpisaniem urno町 naleZy dostarczyぐ do Reやratu Kultury w Wydziale 
Kultury, Promocji i Sportu Urzgdu Miasta Siemianowice Slskie: 
. ogwiadczenie o zgodnosci danych zawartych w ofercie i w za cznikach ze stanem 

prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy, 
. w przypadku przyznania dotacji w wysokosci innej ni之  wnioskowana, 

zaktualizowany opis poszczeg6lnych dzia舶， harmonogram, kosztorys oraz 
przewidywane Z r6dla finansowania zadania publicznego uwzglgdniaj4ce przyznan 
kwotg dotacji, 

. w przypadku organizacji przez wnioskodawcg czasu wolnego w formie 
wypoczynku w postaci kolonii lub p61kolonii, kserokopig potwierdzon4 za 
zgodnoS6 z oryginaem zgloszenia do kuratorium organizowanego wypoczynku 
zgodnie z Rozporz廻zeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 
r. 

VI. Termin, tワb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty 

Oferty zostana rozpatrzone do dnia 17 czerwca 2014 r. 

1 . Tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru ofert: 
a) Komisja powolana przez Prezydenta Miasta opiniuje z1o之one oferty, 
b) kryteria stosowane przy wyborze ofert okreslone s4 w,, Regulaminie opiniowania 

ofert z1o加nych na realizacjg zad雌 publicznych w obszarze kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego na rok 2014 w otwartym konkursie ofert na podstawie 
ustawy o dzialalnosci poZytku publicznego i o wolontariacie", stanowicym 
Zal4cznik nr 2 do Zarz4dzenia nr 1670/2013 Prezydenta Miasta Siemianowice 
Sl4skie z dnia 29 listopada 2013 r., 
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c) ostateczn4 decyzjg o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent 
Miasta, 

d) od podjgtej decyzji nie przysluguje odwolanie, 
e) o podjgtej decyzji skladaj4cy oferty powiadamiani s4 pisemnie, 
f) pomimo przyznania dotacji umowa moZe zosta6 nie podpisana, jeZeli beneficjent nie 

przedstawi dokument6w, o kt6rych mowa w rozdziale V pkt 2. 
g) wyniki konkursu oglasza si9 przez 協ツwieszenie na tablicy ogloszeh Urzgdu 

Miasta ul. Jana Pawla 1110, publikacjg w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu 
Miasta oraz na stronie internetowej Urzgdu Miasta www.siop.siemianowice.pl. 

VII. Informacje 。 kwocie z budzetu Miasta Siemianowice S laskie przeznaczonej 
na realizacjり zadah tego samego rodzaju w latach 2013-2014. 

Referat Kultury w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu Urzgdu Miasta Siemianowice 
Slskie informuje,Z e na dziaalnosぐ  w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego na w/w zadanie wydatkowano z budZetu Miasta Siemianowice S l4skie 
w roku 2013 kwotg 4 950,00オ， w roku 2014 przeznaczono kwotg 10 000,00 オ．  

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu mona uzyska w Referacie Kultury 
(tel・ 32 765 62 90) w Wydziale Kultuワ， Promocji i Sportu Urzgdu Miasta Siemianowice 
Sl耶kie. 

g) 

KIEkPWNIK 
Refei"aYU Kultury 
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