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ZARZADZENIE Nr  ...今 ./20l5 

Prezydenta Miasta Siemianowice Sl4skie 

・d・ia  双．誠郷rk.,...20巧 r. 

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na dotacjg w obszarze polityki spolecznej w 2015 roku na 
podstawie ustawy o dzialalnosci Po却tku publicznego i o wolontariacie 

Na podstawie podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (j.t. Dz.U. 
z 20 13 r. poz 594 z p6加．  zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci po加ku publicznego 
i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2014 r. Poz. 1118 z p6加．  zm.), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., Poz. 885 z p6加．  zm.), uchway Nr 532/2014 Rady Miasta 
Siemianowice S l4skie z dnia 30 paZdziernika 2014 r. w sprawie: przyjgcia,, Programu wsp6pracy miasta 
Siemianowice 5 1郡kie na rok 2015 z organizacjami pozarzdo町mi oraz podmiotami o虹e§lo叩mi w art. 3 ust. 3 
usta町o dzialalno§ci po軍ku publicznego i o wolontariacie" oraz§8 ust・ I zarz4dzenia nr 305/2015 Prezydenta 
Miasta Siemianowice Sl4skie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzgdowi 
Miasta Siemianowice S l4skie (z p6n. zm.) 

zarzadzam, co nastgpuje: 

§1. Ogねszam otwarty konkurs ofert na dotacj早 w obszarze polityki spolecznej w 2015 roku na 
podstawie ustawy o dziaalnogci po妙ku publicznego i o wolontariacie (zgodnie z Za4cznikiem nr I do 
niniejszego Zar召dzenia). 

§2. Oferty オ。之one w konkursie opiniuje Komisja na podstawie,, Regulaminu opiniowania ofert 
zto之onych na realizacjg zada publicznych w 2015 roku, w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o 
dzialalnogci po加ku publicznego i o wolontariacie" (stanowi4cego Za14cznik nr 2 do niniejszego Zarz4dzenia). 

§ 3. Wyznaczam Wydzial Polityki Spolecznej do sprawowania kontroli nad realizacj4 zadah 
dotowanych w obszarze polityki spolecznej. 

§ 4. Nadzr nad wykonaniem Zarzdzenia powierzam Naczelnikowi Wydziatu Polityki Spolecznej. 

§5. Zarz4dzenie wchodzi w 智cie z dniem podpisania i podlega ogoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na tめlicy ogloszeh, a take na stronie internetowej Ur四du Miasta Siemianowice S l4skie. 

z dnia 
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OGLOSZENIE 
PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE SLASKIE 

z dnia ................... 2015 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 p62n. zm.), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 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 w水onania tego zadania (Dz.U. 2011 r. Nr 6, poz. 25) uchway 
Nr 532/2014 Rady Miasta Siemianowice S l4skie z dnia 30 padziernika 2014 r. w sprawie: 
przyjgcia,, Programu wsp6lpracy miasta Siemianowice S l4skie na rok 2015 z organizacjami 
pozarz4dowymi oraz podmiotami okreglonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnogci poZytku 
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 nastりpujace zadanie: 

Oplacenie pobytu wraz z wyZywieniem, dla 4 os6b powyZej 24 r．之．,w dziennym domu 
pomocy spolecznej dla os6b z niepelnosprawnosci4 intelektualn4, psychiczn4 i 
niepelnosprawnogciami sprz92onymi. 

II. Przewidziana kwota w budZecie i termin realizacji w/w zadania. 

15.000,00 z1一 termin realizacji: IX一31.X112015r. 

III. 	Zasady przyznawania dotacji. 

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

2. Warunkiem przystpienia do konkursu jest z1o之enie w formie pisemnej oferty 
(dostgpnej w wersji elektronicznej na stronie http://www.siop.siemianowice.pl  oraz w 
wersji papierowej, w siedzibie Wydziau Polityki Spolecznej), zgodnej ze wzorem 
O虹eglonym w Rozporz糾zeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 
2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczacych realizacji 
zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 
r. Nr 6, poz. 25), wraz z nastgpuj4cymi zal4cznikami: 

oswiadczenie potwierdzaj4ce aktualnog6 danych zawartych w KRS na dziefi 
skladania oferty, a w przypadku dokonania zmian do 3 miesigcy potwierdzaj4cych 
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dat skadania oferty nale之y przedlo却6kopig z1o之onego wniosku do KRS z 
dokonanymi zmianami, 
statut podmiotu, w przypadku z1o之enia oferty przez osoby prawne i jednostki 
organizacyjne dziaaj4ce na podstawie przepis6w o stosunku Pahstwa do Kosciola 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku P舶stwa do innych 
kogcio16w i zwizk6w wyznaniowych oraz gwarancjach wolnogci sumienia i 
wyznania, jeZeli ich cele statutowe obejmuj4 prowadzenie dziaalnogci poZytku 
publicznego, 
ogwiadczenie o braku zobowi4z面 finansowych wobec Gminy Siemianowice 
Sl4skie, Urzgdu Skarbowego oraz ZUS-u, 
ogwiadczenie o uregulowaniu zobowiz面 formalno-prawnych wobec Prezydenta 
Miasta Siemianowic Si4skich, jako organu nadzoru nad stowarzyszeniami, 
ogwiadczenie,Z e w organizacji wnioskuj4 cej o dotacjg: 

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

b) przecigtne miesigczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytulu zatrudnienia przy 
wykonywaniu statutowej dziaalnogci odplatnej poかku publicznego, za okres 
ostatnich 3 miesigcy, nie prze虹acza 3-krotnosci przecigtnego miesigcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsigbiorstw oいoszonego przez Prezesa G16wnego 
Urzgdu Statystycznego za rok poprzedni. 

3. Z1o之enie oferty o dofinansowanie nie jest rwnoznaczne z przyznaniem dotacji. 
4. Kwota przyznanej dotacji moZe by6 ni之sza od o虹eslonej w ofercie. 
5. Dotowane z bu叱etu miasta mog4 by6 tylko zadania realizowane na rzecz 

mieszk面c6w Siemiano面c Si4skich. 
6. Przyznana dotacja mo之e byd przeznaczona na realizacjg zadania od daty rozpoczgcia 

zadania (zgodnie z ofertの， jednakZe nie wczegniej, niZ z dniem podpisania umowy. 
7. Z dotacji mog4 by6 pokrywane koszty zakup6w, uslug i wynagrodzeh bezposrednio 

zwizanych z merytoryczn4 realizacj4 zadania. 
8. Wnioskowana kwota dotacji nie mo之e by6 wyZsza od g rodk6w przeznaczonych na 

realizacjg zadania w konkursie. 

IV. 	Termin i spos6b skiadania ofert. 

1 . Oferty powinny by6 skladane w formie pisemnej w zamknietej kopercie D od rvgorem 
niewaznosci w nieprzekraczalnym terminie Uo Unia ．忌WIZに3"鵬．人器鼎rW Kancelani 
Podawczej w Urzgdzie Miasta Siemianowice 5 lskie ul. Michakowicka 105, 
lub ul. Jana Pawla 1110. Ofertg mo加a tak之e przesla6 poczt4 na adres: Urz4d Miasta 
Siemianowice S l4skie, 41-103 Siemianowice S l4skie, ul. Michakowicka 105. 

2. O terminie zoZenia oferty decyduje data wpywu do UM Siemianowice S l4skie. 
3. Koperty z ofertami powinny by6 opatrzone adnotacj4:,, Konkurs ofert w obszarze 
polityki spolecznej na 2015 r.-Oplacenie pobytu wraz z wy勿wieniem, dla 4 os6b 
powy之ej 24 r．之． ,w dziennym domu pomocy spolecznej dla os6b z niepelnosprawnosci4 
intelektualn4, psychiczn4 i niepelnosprawnogciami sprz 之onymi jedn4 z poni之szych 
adnotacji w zale加osci 一（nazwa oferenta)." 
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V. 	Warunki realizacji zadania. 

1 . Warunkiem otrzymallia dotacji jest zawarcie stosownej umowy, wg wzoru dostgpnego 
na 	stronie 	internetowej 	Urzgdu 	Miasta 	Sierniano面cc 	Si4skie 
http://www.siop.siernianowice.pl, (opracowanego zgodnie z Rozporz加zeniem 
Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.). 

2・ Przed podpisaniem urno町 nale勿 dostarczy6 do Wydziau Polityki Spolecznej 
Urzgdu Miasta Siernianowice Slskie: 

oswiadczenie o zgodnogci danych zawartych w ofercie i w za cznikach ze stanem 
prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy, 

w przypadku przyznania dotacji w wysokogci innej ni之  wnioskowana, 
uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania uwzglgdniaj4cy przyznan4 
kwotg dotacji. 

3. Nie podpisanie urnowy w wyznaczonym terminie, o kt6rym wyloniony oferent 
zostanie powiadomiony drog4 pisemn4, jest r6wnoznaczne z rezygnacj4 z dotacji. 

VI. 	Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty. 

Oferty zostan。  rozpatrzone do dnia .旗魚細k.．忽蕉r. 
Tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru ofert: 

a) Komisja powo!ana przez Prezydenta Miasta opiniuje z1o之one 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 poZytku publicznego i o 
wolontariacie". stanowiacvm Zaacznik nr 2 do Zarzadzenia Prezydenta Miasta 
さiemi如owice さl4sKie nr . 	. . . . . . . . z unia . 	. . . . . . . . . . . . . ．乙UIつ r. 

c) ostateczna decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji nodeimuie Prezydent 
iviiasra さiernianowice さI軍Kle, 

d) od podjgtej decyzji nie przysuguje odwolanie, 
e) o podjgtej decyzji skadajacy oferty powiadamiani s4 pisemnie, 
f) wyniki konkursu oglasza sie nrzez wywieszenie na tablicy o吐oszeh Urzedu Miasta 
さiemianowice さlasKie. nurniKacie w biuletynie Inrormacii l"uoiicznei Urzeau 
iviiasra さiemi響owice さl4sKie oraz na stronie internetowej Urzguu Miasta 
Siemianowice Si4skie http：ガー．siop.siemianowice.pl. 

VII. Informacja 。如ocie zrealizowanej z budえetu miasta Siemianowice S laskie 
w roku 2014 w obszarze polityki spolecznej 

Wydzia Polityki Spolecznej informuje， 之e na dzialalnos6 w obszarze polityki spolecznej 
odpowiadaj4c4 w/w zadaniu wydatkowano z bud之etu miasta Siemianowice Sl4skie w roku 
2014 kwotg 404.208,38 z1. 

里血型丞」昼ね墜塑旦血魚匹墜犯』主迫迦 it 廼旦凹型旦四加旦』翌丞璽コ V 里起血le上亜継1  
Spolecznej Urzgdu Miasta Siemianowice S l4skie-nrtel. 327605390. 
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Zal4cznik nr 2 do Zarz4dzenia 
Prep霧nta Miasta Sie呪やnc..型cgS」讐零  
Nrロx・・／2015 zdnia"16つ(叩照・Jマ卿．r 

Regulamin opiniowania ofert z1oえonych na realizacjg zadah 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 Si4skie. 

2. Komisja opiniuje oferty z1o之one na realizacjg zadah publicznych z danego obszaru 
rozpatruj4c je w d舶ch etapach: 

I etap一 pod wzglgdem formalnym, 
II etap一 pod wzglgdem finansowo-merytorycznym・  

3. Do analizy ofert w I etapie Komisja moZe korzystad 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 (Za14cznik nr 1 do niniejszego Zarz4dzenia), 
b) terminowo zloZona (decyduje data wplywu do Urzgdu Miasta), 
c) podpisana (wraz z za cznikami) przez osoby statutowo do tego uprawnione, 
d) posiada wszystkie obligatoryjnie wymagane w konkursie zal4czniki (kopie 

zaaczonych dokumentw musz4 by6 na kadej stronie potwierdzone za zgodnog6 
z oryginaem przez przynajmniej jedn4 z os6b statutowo do tego uprawnionych). 

5. Oferty nie spelniajce wymog6w formalnych nie przechodz4 do II etapu, z wyjtkiem 
uchybieh, kt6re zdaniem Komisji nie maj4 wpいvu na wiarygodnoS6 oferty. 

6. Pod wzglgdem finansowo一meがorycznym Komisja ocenia: 
a) zgodnog6 oferty z zakresem zadania ogloszonego w konkursie, 
b) koszty realizacji planowanego zadania, adekwatnos亡  koszt6w do przewidywanych 

efekt6w oraz procentow4 wysokoS6 finansowego wkladu wlasnego w realizacj 
zadania, 

c) wklad pozafinansowy (rzeczowy i osobowy) w realizacjg zadania, 
d) doswiadczenie organizacji w realizacji podobnych zadah, osi4gnigte efekty 

realizowanych zad面oraz dotychczasow4 wsp61pracg (w tym: wiarygodnog6, 
rzetelnoS6, terminowog6 i spos6b rozliczenia dotacji), 

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

dotycz4cego zakresu merytorycznego i finansowego oferty. 
8. Komisja przygoto画e dla Prezydenta Miasta Siemianowic S l4skich opinig na temat 

k吐dej oferty wraz z propozycjami dotacji. Opinia Komisji nie jest wi杉4ca. 
9・ Decyzjg o p移yznaniu dotacji (i jej 町sokogci）町daje Prezydent Miasta 

Siemianowice Sl4skie w formie Zarz4dzenia. Jest ona ostateczna i nie podlega 
odwolaniu. 

10. Wyniki konkursu podawane s4 do publicznej wiadomogci poprzez wywieszenie ich 
na tablicy ogloszeh Urzgdu Miasta Siemianowice S l4skie (w budynkach przy ulicach: 
Jana Pawla II 10, Michakowicka 105) i zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzgdu Miasta Siemianowice S l4skie oraz na stronie internetowej Urzgdu 
Miasta Siemiano面ce Sl磐kie http：クー．siop. siemianowice.pl. 
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J み。，。cznik 。。 Regulaminu opiniowania ofert zo,onych 
na realizacjg zadah publicznych na rok 2015 w otwartym 
konkursie ofert na podstawie usta町o dzialalnosci po智tku 
publicznego i o wolontariacie. 

賛A 
W訳加垣  

KARTA OCENY FORMALNEJ 
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 oferty dołączone są  właściwe załączniki: 
- oświadczenie potwierdzające aktualność  danych zawartych w KRS na dzień  składania oferty, a w przypadku dokonania zmian do 3 miesięcy 
potwierdzających datę  składania oferty należy przedłożyć  kopię  złożonego wniosku do KRS z dokonanymi zmianami 

- statut podmiotu, w przypadku złożenia oferty przez osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa 
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują  prowadzenie działalności pożytku publicznego 

- oświadczenie o braku zobowiązań  finansowych wobec Gminy Siemianowice śląskie, Urzędu Skarbowego oraz ZUS-u 

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

- 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 spełnia warunki formalne i jest dopuszczona do oceny merytorycznej 

Uwagi: 

f;ZZLNIK 
I PoiltYkr130Ieczaei 

Zastępca Przewodniczącego Komisji: 	  

Członkowie Komisji: 
1 	  
2 	  
3 	  
4 	  
5 	  
6 	  

Przewodniczący Komisji 
podpis i data 

Krzyszt酬  t亦I 



u 氏 -.へD MIASTA 
SIEMIANOWICE S LASKIE 

Wydzial Polityki Spolecznej 
ul. Michalkowicka 105 

41-103 Siemi二二 n （七w.w:ep .W P 	円kie 

Siemianowice S l4skie, 10.08.2015 r. 

SP.524. 1.2015 

Szanowny Pan 

Rafal Piech 

Prezydent Miasta 

Siemianowice S laskie 

Wydzia Polityki Spolecznej przesyla w za czeniu poprawiony projekt Zarz4dzenia Prezy- 

denta Miasta Siemianowice S l4skie w sprawie: 

,, Ogoszenia otwartego konkursu ofert na dotacjg w obszarze polityki spolecznej w 2015 

roku na podstawie ustawy o dziaalnosci poZytku publicznego i o wolontariacie,, -celem akcepta- 

cji i podpisania. 

環鉛議職録晶 
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