
K 1 E R O W N I K 
恥たra切 Spraw Spoeranyhl安 O盛a 

I / 

ーゲャ石 fαf 	hcりk ー、「ザ  . , iIrLT 

in占、 1工ー－ー 

OO-OR.0050.2 ら  .20 14 
SO-ZS.524.2.2014 

Zarzadzenie nr忽矛2014 

Prezydenta叫ヲS讐讐emianowic Siaskich 
z dnia…ユ・昌想只巴二祭……2014 r. 

w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na dotacjg w obszarze polityki 
spolecznej w 2015 roku na podstawie ustawy o dzialalnogci po却tku 
publicznego i o wolontariacie. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (j.t. Dz.U. 
z 2013 r. poz 594 z p6加．  zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dziaalnogci po勿tku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z p6加．  
zm.), uchway Nr 532/2014 Rady Miasta Siemianowice Sl4skie z dnia 30 padziernika 2014 r. 
w sprawie: pr功gcia,, Programu wsp61pracy miasta Siemiano面ce Siskie na rok 2015 
z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami okreglonymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o dziaalnogci poZytku publicznego i o wolontariacie" oraz § 24 ust. 1 Regulaminu 
Organizacyjnego Urzgdu Miasta w Siemianowicach S l4skich (Za4cznik do Zarz加zenia Nr 
716/2012 Prezydenta Miasta z dnia 12 marca 2012 r. z p6加．  zm.) 

zarzadzam, co nastgpuje: 

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na dotacjg w obszarze polityki spolecznej w 2015 roku na 
podstawie usta肌ry o dzi証alnogci poZytku publicznego i o wolontariacie (zgodnie 
z Za4cznikiem nr 1 do niniejszego Zarz叩zenia). 

2. Oferty zloZone w konkursie opiniuje Komisja na podstawie,, Regulaminu opiniowania 
ofertオoZonych na realizacjg zad殖publicznych w 2015 roku, w otwartym konkursie ofert 
na podstawie ustawy o dziaalnosci poZytku publicznego i o wolontariacie" (stanowi4cego 
Za cznik nr 2 do niniejszego Zarz叩zenia). 

3. Wyznaczam Referat Spraw Spolecznych i Zdrowia w Wydziale Spraw Spolecznych 
i Obywatelskich do sprawowania kontroli nad realizacj4 zad舶 dotowanych w obszarze 
polityki spolecznej. 

4. Nadz6r nad wykonaniem Zarz4dzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw 
Spolecznych i Zdrowia w Wydziale Spraw Spolecznych i Obywatelskich. 

5. Zarz4dzenie wchodzi w Z ycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeh, a takZe na stronie internetowej Urzgdu Miasta 
Siemianowice Sl4skie. 
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Za4cznik nr 1 do Zar輿dzenia 

き努加易竣asta Sicプa叩wicys l4skie 
N略i." /尋只α Zdnia ・ユ・・り聖召処ヘ・・ r. 

OGLOSZENIE 
PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE SLASKIE 

z dnia ....b..4ぐf！変!A. 2014 r. 
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnogci po之ytku publicznego 
i o wolontariacie (J .t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z p6加．  zm.), Rozporz4dzenia Ministra Pracy i 
Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z町konania tego zadania (Dz・U・ Nr6z2011 r・ poz・ 25) uchway Nr 532/2014 
Rady Miasta Siemianowice S14skie z dnia 30 p吐dziernika 2014 r. w sprawie: przyjgcia 
,,Programu wsp6lpracy miasta Siemianowice S l4skie na rok 2015 z organizacjami 
pozarz4dowymi oraz podmiot加ni okreslonymi w art. 3 ust. 3 ustav了 o dziaalnogci po之ytku 
publicznego i o wolontariacie" 

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWICE SLASKIE 
oglasza otwarty konkurs ofert na dotacjg w obszarze polityki spolecznej 

w 2015 roku na podstawie ustawy o dzialalnogci po之ytku publicznego 
i o wolontariacie. 

I. 	Konkurs obejmuje nastgpujace zadania: 

1 . Prowadzenie zaj96 S wietlicowych dla dzieci z rodzin町sfunkcyjnych i zagroZonych 
problemem alkoholowym. 

2. Prowadzenie osrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy spolecznej. 
3. Udzielanie pomocy psychospolecznej i prawnej rodzinom dotknigtym problemem 

uzaleZnieh wraz z udzieleniem schronienia osobom dotknigtym przemoc4 w rodzinie i 
bezdomnym, oraz pelnienie caodobowych dy之ur6w w miejscu udzielenia schronienia. 

4. Zapewnienie opieki dla mies水血c6w miasta Siemianowice Si4skie w formie stacjo- 
narnej i domowej opieki hospicyjnej. 

5. Prowadzenie dzia面na rzecz rodziny i zastgpczych g rodowisk rodzinnych. 
6. Prowadzenie zaj96 S wietlicowych dla dzieci lub os6b dorosych z obni之on4 

sprawnoSci4 intelektualn4 i ruchow4. 
7. Udzielanie pomocy osobom najbiedniejszym i bezdomnym, rodzinom wielodzietnym, 

organizacja posilk6w dla os6b bgd4cych w trudnej sかacji yciowej, 
8. Organizowanie pomocy i rehabilitacji os6b dotknigtych chorobami prowadzcymi 

do niepelnosprawnosci. 
9. Udzielanie pomocy psychospolecznej i prawnej rodzinom dotknigtym problemem 

uzaleZnienia od alkoholu. 

II. 	Przewidziana kwota w projekcie uchway budえetowej i termin realizacji 
w/w zadah. 

1. Zadanie nr 1 一 kwota 55 .000 ,00 z1一 termin realizacji: 1. I一31. XII 2015 r. 
2. Zadanie nr2一 kwota 200 .000 ,00 z 一 termin realizacji: 1. I一31.X112015r. 
3. Zadanie nr 3一 kwota 80 .000 ,00 z 一 termin realizacji: 1. I一31.X112015r. 
4. Zadanie nr4一 kwota 70 .000 ,00 z 一 termin realizacji: 1. I一31.X112015r. 
5. Zadanie nr5一 kwota 15 .000 ,00オー termin realizacji: 1. I 一31.XII2O15r. 
6. Zadanie nr 6 - kwota 20 .000 ,00オー termin realizacji: 1. I 一  31. XII 2015 r. 
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7. Zadanie nr 7一 kwota 20 .000 ,00 z1一 termin realizacji: 1. I一31.X112015r. 
8. Zadanie nr8一 kwota 10 .000 ,00 z1一 termin realizacji: 1. I一31.X112015r. 
9. Zadanie nr 9一 kwota 10 .000 ,00 z1一 termin realizacji: 1. I一31.X112015r. 

III. 	Zasady przyznawania dotacji. 

1 . Dotacja moZe zostad przyznana tylko podmiotowi wylonionemu w drodze otwartego 
konkursu ofert. 

2. Warunkiem przystpienia do konkursu jest zoZenie w formie pisemnej oferty 
(dostgpnej w wersji elektronicznej na stronie http://www.siop.siemianowice.pl  oraz w 
wersji papierowej, w siedzibie Referatu Spraw Spolecznych i Zdrowia w Wydziale 
Spraw Spolecznych i Obywatelskich Urzgdu Miasta Siemianowice S l4skie), zgodnej 
ze wzorem okreglonym w Rozporz糾zeniu Ministra Pracy i Polit水i Spolecznej z dnia 
15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego 
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania 
tego zadania (Dz.U. Nr 6 z 2011 r. poz. 25), wraz z nastgpuj4cymi za cznikami: 

aktualny o即is z Krajowego Rejestru S4dowego lub odpowiednio wyci4g 
z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzajace status prawny oferenta 
i umocowanie os6b go reprezentuj4cych, 
statut podmiotu, w przypadku zloZenia innego dokumentu niZ odpis z KRS, 
ogwiadczenie o braku zobowiz面 finanso町ch wobec Gmi即  Siemianowice 
Sl郡kie, Urzgdu Skarbowego oraz ZUS-u, 
o§wiadczenie o uregりlowaniu zobowi響殖 formalno-prawnych wobec Prezydenta 
Miasta Siemianowic Si4skich, jako organu nadzoru nad stowarzyszeniami, 
umowa partnerska lub oswiadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera 
wpktV.1. oferty), 
w przypadku rozpoczgcia dziaalnogci przez organizacjg w roku 2014 
ogwiadczenie o zabezpieczeniu g rodk6w na udzia 耐asny w realizacji zadania, 
wykaz os6b zatrudnionych przez podmiot wystgpuj4cy o dotacjg wg wzoru 
dostgpnego na stronie internetowej http：クー．siop.siemianowice.pl  lub 
w Referacie Spraw Spolecznych i Zdrowia w Wydziale Spraw Spolecznych i 
Obywatelskich, 
ogwiadczenie,Z e w organizacji wnioskuj4 cej o dotacjg: 

a) wynagrodzenie, o kt6rym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o dziaalnosci poZytku 
publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do dziaalnosci danego rodzaju nie 
jest wyZsze od tego, jakie wynika z kalkulacji bezposrednich koszt6w tej 
dziaalnogci oraz 

b) przecigtne miesigczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytuu zatrudnienia przy 
wykonywaniu statutowej dziaalnosci odplatnej po軍ku publicznego, za okres 
ostatnich 3 miesigcy, nie przekracza 3-krotnogci przecigtnego miesigcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsigbiorstw ogoszonego przez Prezesa G16wnego 
Urz9du Statystycznego za rok poprzedni. 

3. ZloZenie oferty o dofinansowanie nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem dotacji. 
4. Kwota przyznanej dotacji moZe by6 niZsza od o虹eglonej w ofercie. 
5. Dotowane z bud之etu miasta mog4 by6 tylko zadania realizowane na rzecz 

mieszk舶c6w Siemianowic Si4skich. 
6. W zale加osci od rozpoznania potrzeb mo之e zost節 wybranych kilka ofert w zakresie 

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

zadania. 
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8. Z dotacji mog4 by6 pokrywane koszty zakup6w, uslug i wynagrodzeh bezpogrednio 
zwiazanych z merytoryczn4 realizacj4 zadania. 

9. Wnioskowana kwota dotacji nie moZe by6 wy之sza od S rodk6w przeznaczonych na 
realizacjg zadania w konkursie. 

IV. 	Termin i spos6b skiadania ofert. 

1 . Oferty nowinnv by6 skadane w formie l7isemnei w zarn血ietei konercie nod rvgorem 
niew肌nosci w niepロeKraczainym terminie uo unia .．ユH.；ちぐ1・合名．'．・i.rニ w Kancelani 
Podawczej w Urzgdzie Miasta Siemianowice Sl4skie ul. Michako面cka 105, 
lub ul・ Jana Pawk 1110・ Ofertg mo加at叱e,przesl必 poczt4 na adres: Urz4d Miasta 
Siemianowice Siaskie, 41-103 Siemianowice Sl4skie, ul. Michakowicka 105. 

2. 0 terminieオoZenia oferty decyduje data叩かwu do UM Siemiano面ce 5 l響kie. 
3. Koperty z ofertami powinny by6 opatrzone jedn4 z poniZszych adnotacji w zaleZnogci 

od zadania, na kt6re skadana jest oferta: 
a) Konkurs ofert w obszarze polityki spolecznej na 2015 r．一 Zadanie nr 1 一  

Prowadzenie zajgぐ S wietlicowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i 
zagroZonych problemem alkoholowym 一（nazwa oferenta), 

b) Konkurs ofert w obszarze polityki spolecznej na 2015 r．一 Zadanie nr 2一  
Prowadzenie ogrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy spolecznej一  
(nazwa oferenta), 

c) Konkurs ofert w obszarze polityki spolecznej na 2015 r．一 Zadanie nr 3一  
Udzielanie pomocy psychospolecznej i prawnej rodzinom dotknigtym problemem 
uzale面eh wraz z udzieleniem schronienia osobom dotknigtym przemoc4 w 
rodzinie i bezdomnym, oraz pelnienie caodobowych dyZur6w w miejscu 
udzielenia schronienia一（nazwa oferenta), 

d) Konkurs ofert w obszarze polityki spolecznej na 2015 r．一 Zadanie nr 4一  
Zapewnienie opieki dla mies水舶c6w miasta Siemianowice S l4skie w formie 
stacjonarnej i domowej opieki hospicyjnej 一（nazwa oferenta). 

e) Konkurs ofert w obszarze polityki spolecznej na 2015 r．一 Zadanie nr 5一  
Prowadzenie dzia面na rzecz rodziny i zastgpczych g rodowisk rodzinnych一  
(nazwa oferenta). 

f) Konkurs ofert w obszarze polityki spolecznej na 2015 r．一 Zadanie nr 6一  
Prowadzenie zaj96 g wietlicowych dla dzieci lub os6b doroslych z obniZon4 
sprawnogci4 intelektualna i ruchow4一（nazwa oferenta). 

g) Konkurs ofert w obszarze polityki spolecznej na 2015 r．一 Zadanie nr 7一  
Udzielanie pomocy osobom najbiedniejszym i bezdomnym, rodzinom 
wielodzietnym, organizacja posilk6w dla os6b bgd4cych w trudnej sytuacji 
Z yciowej 一（nazwa oferenta). 

h) Konkurs ofert w obszarze polityki spolecznej na 2015 r．一 Zadanie nr 8一  
Organizowanie pomocy i rehabilitacji os6b dotknigtych chorobami prowadz4cymi 
do niepelnosprawnogci 一（nazwa oferenta). 

i) Konkurs ofert w obszarze polityki spolecznej na 2015 r．一 Zadanie nr 9一  
Udzielanie pomocy psychospolecznej i prawnej rodzinom dotknigtym problemem 
uzaleZnienia od alkoholu一（nazwa oferenta). 
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V. 	Warunki realizacji zadania. 

1 . Warunkiem otrzym面a dotacji jest zawarcie stosownej urno町， wg wzoru dostgpnego 
na stronie internetowej Urzgdu Miasta Siemiano面ce Si4skie 
http：ガー．siop.siemianowice.pl, (opracowanego zgodnie z Rozporz4dzeniem 
Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.). 

2. Przed podpisaniem umowy naleZy dostarczy6 do Referatu Spraw Spolecznych 
i Zdrowia w Wydziale Spraw Spolecznych i Obywatelskich Urzgdu Miasta 
Siemianowices laskie: 

ogwiadczenie o zgodnosci odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym 
w dniu podpisania umowy, 

w przypadku przyznania dotacji w wysokogci innej niZ wnioskowana, 
uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania uwzglgdniaj4cy przyznan 
kwotg dotacji. 

3. Nie podpisanie umowy w wyznaczonym terminie, o kt6rym wyloniony oferent 
zostanie powiadomiony drog4 telefoniczn4, jest rwnoznaczne z rezygnacj4 z dotacji. 

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

Ofe心zostan。  rozpatrzone do dnia . 	．熊：烈．ス愈惑．. r. 
1 . Tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru ofert: 

a) Komisja powolana przez Prezydenta Miasta opiniuje zoZone oferty, 
b) kryteria stosowane przy wyborze ofert okreslone s4 w,, Regulaminie opiniowania 

ofert zloZonych na realizacjg zad舶 publicznych w 2015 roku w otwartym 
konkursie ofert na podstawie ustawy o dziaalnogci po之ytku publicznego i o 
wolontariacie". stanowiacvm Zaacznik nr 2 do Zarzadzenia Prezydenta Miasta 
さiemianowice さi4sKie nr つ141ユ z unia…二，．・5旦り 1り傾乙ui4 r・  

c) ostateczn4 decyzjg o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent 
Miasta Siemianowice Sl軍kie, 

d) od podjgtej decyzji nie przysuguje odwolanie, 
e) o podjgtej decyzji skladaj4cy oferty po面adamiani s4 pisemnie, 
f) wyniki konkursu ogasza si9 przez wywieszenie na tablicy ogloszeh Urzgdu Miasta 

Siemianowice Slskie, publikacjg w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu 
Miasta Siemi讐owice Sl4skie oraz na stronie internetowej Urzgdu Miasta 
Siemianowice Slskie http://www.siop.siemianowice.pl. 

VII. Informacja o kwocie zrealizowanej z budZetu miasta Siemianowice Siaskie 
w roku 2014 w obszarze polityki spolecznej 

Referat Spraw Spolecznych i Zdrowia w Wydziale Spraw Spolecznych i Obywatelskich 
informuje,Z e na dziaalnog6 w obszarze polityki spolecznej odpowiadaj4c4 w/w zadaniu 
wydatkowano z bu叱etu miasta Siemianowice Sl4skie w roku 2014 kwotg 404.208,3 8 z1. 
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VIII. Prezydent Miasta Siemianowice S laskie zastrzega sobie prawo: 

a)  

b)  
c)  
d)  
e)  
f)  

odwolania konkursu, w szczeg6lnosci w prz即adku nie zabezpieczenia g rodk6w 
finansowych w wysokosci planowanej w projekcie budZetu miasta na rok 2015, 
odwolania konkursu bez podania przyczyn, 
przesuni9cia terminu skadania ofert, 
zmiany terminu rozpoczgcia i zakoriczenia postgpowania konkursowego, 
uniewanienia konkursu bez podania przyczyn na kadym z jego etap6w, 
dokonania zmian w kwotach zarezerwowanych na realizacjg zad面． 

眺回kie dod心叫旦血釦rm画旦 na temat konkursu mo祖a., uzyska w Referacie Spraw 
迦垣興亜」 Z亜血』里興辿血迦亜亜皿辿」コセ輿逃逮 L翌逃堕聖皿  
Urzgdu Miasta Siemianowice Si4skie.  



Za4cznik nr 2 do Zarz4dzenia 

きe朝照どりSt三Siem瑠既紗skie 
馴F 琴つ．MJ乙VIQ z unia ...!．己じγ ．='..'：り． .. r. 

Regulamin opiniowania ofert zloZonych na realレacjg zada血 publicznych w 2015 roku 
w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o dzialalnogci po却tku publicznego 

i o wolontariacie. 

1. Oferty オ。之one w otwartym konkursie ofert na realizacjg zad舶  publicznych 
w 2015 roku opiniuje Komisja, powolywana odrgbnym zarz4dzeniem Prezydenta 
Miasta Siemianowice Sl4skie. 

2. Komisja opiniuje oferty オ。之one na realizacjg zad舶 publicznych z danego obszaru 
rozpatrujc je w dw6ch etapach: 

I etap一 pod wzglgdem formalnym, 
II etap一 pod wzglgdem finansowo-meがorycznym. 

3. Do analizy ofert w I etapie Komisja mo之e korzysta亡 z Karty Oceny Formalnej 
stanowi4cej Za cznik do niniejszego Regulaminu. 

4. Oferta spelnia wymogi formalne, gdy jest: 
a) poprawnie i czytelnie wypelniona, zgodnie z warunkami ogloszonego konkursu 

ofert (Za cznik nr 1 do niniejszego Zarzdzenia), 
b) terminowo zloZona (decyduje data wplywu do Urzgdu Miasta), 
c) podpisana (wraz z za4cznikami) przez osoby statutowo do tego uprawnione, 
d) posiada wszystkie obligatoryjnie wymagane w konkursie za czniki (kopie 

za czonych dokument6w musz4 by6 na kadej stronie potwierdzone za zgodnoS6 
z oryginaem przez przynajmniej jedn4 z os6b statutowo do tego uprawnionych). 

5. Oferty nie spelniaj叩e w了mog6w formalnych nie przechodz4 do II etapu, z wyj軍kiem 
uchybieh, kt6re zdaniem Komisji nie maj4 wpかwu na wiarygodnosd oferty. 

6. Pod wzglgdem finansowo一merytorycznym Komisja ocenia: 
a) zgodnoS6 oferty z za虹esem zadania ogloszonego w konkursie, 
b) koszty realizacji planowanego zadania, adekwatnog6 koszt6w do przewidywanych 

efekt6w oraz procentow4 wysokoS6 finansowego wkladu 耐asnego w realizacj 
zadania, 

c) wkad pozafinansowy (rzeczowy i osobowy) w realizacjg zadania, 
d) dogwiadczenie organizacji w realizacji podobnych zad面， osi4gnigte efekty 

realizowanych zad面oraz dotychczaso叫wsp61pracg (w tym: wi町godnog6, 
rzetelnog6, terminowoS6 i spos6b rozliczenia dotacji), 

e) atrakcyjnoS6, innowacyjnog6 i dostgpnog6 proponowanego zadania. 
7. Komisja moZe w razie potrzeby, poprosi6 oferenta o dodatkowe wyjagnienia 

dotyczcego za虹esu meがorycznego i finansowego oferty. 
8. Komisja przygotowuje dla Prezydenta Miasta Siemianowic S l4skich opinig na temat 

kadej oferty wraz z propozycjami dotacji. Opinia Komisji nie jest wi麟4ca. 
9・ Decyzjg o p貿znaniu dotacji (i jej 町sokogci）町daje Prezydent Miasta 

Siemianowice Si4skie w formie Zarz4dzenia. Jest ona ostateczna i nie podlega 
odwolaniu. 

10. Wyniki konkursu podawane s4 do publicznej wiadomogci poprzez wywieszenie ich 
na tablicy o曾oszeh Urzgdu Miasta Siemianowice Sl4skie (w budynkach przy ulicach: 
Jana Pawla II 10, Michakowicka 105) i zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzgdu Miasta Siemianowice S l4skie oraz na stronie intemetg叫ej Urzgdu 
Miasta Siemianowice S laskie httD：ガー．siop.siemianowice.pl. 
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Za14cznik do Regulaminu opiniowania ofert zo之onych 
na realizacjg zadぬpublicznych na rok 2015 w otwartym 
konkursie ofert na podstawie ustawy o dzialalnogci po智tku 
publicznego i o wolontariacie. 

KARTA OCENY FORMALNEJ 

KIE 
取feratu Sp 

Nazwa zadania: Numer oferty: 

Nazwa oferenta: 

Wymagania formalne: TAK NIE 

1 Oferta została złożona w terminie ustalonym w Ogłoszeniu o przeprowadzeniu Konkursu Ofert 

2 Oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru 

3 W złożonej ofercie przedstawiono plan finansowy zadania 

4 W złożonej ofercie przedstawiono plan rzeczowy zadania 

5 Oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

6 Do nfertv (1olacznne sa wto4ciwe zolorzniki• 
- aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób 
go renrezentuiacych 
- statut podmiotu, w przypadku złożenia innego dokumentu niż  odpis z KRS 
- oświadczenie o braku zobowiązań  finansowych wobec Gminy Siemianowice Śląskie, Urzędu Skarbowego oraz ZUS-u 

- wykaz osób zatrudnionych przez podmiot występujący o dotację  

- oświadczenie o uregulowaniu zobowiązań  formalno-prawnych wobec Prezydenta Miasta, jako organu nadzoru nad stowarzyszeniami 

- umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w pkt V.1. oferty), 

- w przypadku rozpoczęcia działalności przez organizację  w roku 2014 oświadczenie o zabezpieczeniu środków na udział  własny w realizacji zadania 

- oświadczenie, że w organizacji wnioskującej o dotacje: 
a) wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do działalności danego 
rodzaju nie jest wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności 
b) przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku 
publicznego, za okres ostatnich 3 miesięcy, nie przekracza 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni 
Oferta spelnia warunki formalne i jest dopuszczona do oceny merytorycznej 

Uwagi: 
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Członkowie Komisji: 
I 	  
2 	  
3 	  
4 	  
5 	  
6 	  
7 	  
8 	  

Przewodniczący Komisji 
podpis i data 
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