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Zarzadzenie nr .!卿，2013 

Prezydenta町a讐三旦ケmianowic s laskich 
z dnia .．凶．．双弘杉泌ヒ素． .. 2013 r. 

w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacj早 zadania publicznego 
w zakresie pomocy spolecznej od paidziernika 2013 roku do 31 grudnia 
2013 roku. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz叩zie gminnym (j.t. Dz.U. 
z 2013r. poz. 594), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnogci po之ytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. Nr 234 z 2010 r. poz. 1536 z p62n. zm.), Uchway Nr 
293/2012 Rady Miasta Siemianowice Siskie z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie: przyjqcia 
,,Programu wsp6lpracy miasta Siemianowice 5 lskie na rok 2013 z organizacjami 
pozarz叩owymi oraz podmiotami o虹eslonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnogci poZytku 
publicznego i o woいntariacie" oraz§24 ust・ I Regulaminu Organizacyjnego Urz早du Miasta 
w Siemianowicach Siskich (Za cznik do Zarz胆zenia Nr 716/2012 Prezydenta Miasta z dnia 
12 marca 2012 r. z p6之n. zm.) 

zarzadzam, co nast早puje: 

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacj早 zadania publicznego w za虹esie pomocy 
spolecznej od p吐dziernika 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku (stanowicy Za cznik 
nr 1 do niniejszego Zarz加zenia). 

2. Oferty zloZone w o虹eslonym w konkursie terminie opiniuje Komisja na podstawie 
,, Regulaminu opiniowania ofert zloZonych na realizacjq zadania publicznego w za虹esie 
pomocy spolecznej od p吐dziernika 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w otwartym 
konkursie ofert na podstawie ustawy o dziaalnogci poZytku publicznego 
i o wolontariacie" (stanowicego Zalcznik nr 2 do niniejszego Zarz叩zenia). 

3. Wyznaczam Kierownika Referatu 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 Zarz叩zenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw 
Spolecznych i Zdrowia w Wydziale Spraw Spolecznych i Obywatelskich. 

5. Zarz叩zenie wchodzi w Z ycie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu pa tablicy 
ogloszeh. 
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Zat叩znik nr I do Zarz加zenia 

器鰯購器「鷲難潟警 ler. 

OGLOSZENIE 
PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE S LASKIE 

z dnia ................... 2013 r. 
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci po之ytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. Nr 234 z 2010 r. poz. 1536 z p6之n. zm.), Rozporz叩zenia 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 wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 6 z 2011 r. poz. 25) oraz Uchwaly 
Nr 293/2012 Rady Miasta Siemianowice Sl郡kie z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie: 
przyj早cia,, Programu wsp6lpracy miasta Siemianowice 5 lskie na rok 2013 z organizacjami 
pozarz叩owymi oraz podmiotami okreslonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnogci po之ytku 
publicznego i o wolontariacie". 

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWICE S LASKIE 
og!asza otwarty konkurs ofert na realizacj早 zadania publicznego w zakresie 

pomocy spolecznej od paZdziernika 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 

I. Konkurs obejmuje nastfpuj4ce zadanie: 

Prowadzenie osrodka wsparcia w formie Dziennego Domu Pomocy Spolecznej dla 20 
os6b. 

II. Przewidziana kwota w budZecie na realizacjf w/w zadania: 

130.000,00 z1. 

III. Zasady przyznawania dotacji: 

1. Do udzialu w otwartym konkursie ofert moZe przyst叩1ぐ podmiot, kt6ry spelni 1 cznie 
nastqpuj ce wymagania formalne: 

a) prowadzi dziaalnoS6 statutow4 w dziedzinie obj早tej konkursem, 
b) dysponuje kadr, legitymujc4 si9 udokumentowanymi kwalifikacjami, zdoln4 do 

realizacji zadania, 
c) posiada dogwiadczenie niezbqdne do realizacji zadania bqdcego przedmiotem 

konkursu, 
d) z1o之y w terminie ofert早 wraz z wszystkimi niezb早dnymi zalcznikami wymienionymi 

poniZej, przy jednoczesnym spelnianiu przez podmiot kryteri6w stosowanych przy 
wyborze oferty, 

e) zapewni wy之ywienie dla 20 os6b. 
2. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania b早dzie udzielana prowadzcym dziaalnogci 
w zakresie pomocy spolecznej: 

a) podmiotom niebqdcym jednostkami sektora finans6w publicznych w rozumieniu 
ustawy o finansach publicznych; 

b) podmiotom niedzialaj肥ym w celu osi肥ni早cia zysku 
-osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadajcym osobowosci 
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prawnej, kt6rym odr早bna ustawa przyznaje zdolnog6 prawn , w tym fundacjom i 
stowarzyszeniom; 

c) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym dzialajcym na podstawie przepis6w 
o stosunku Pastwa do Kosciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 
Pahstwa do innych koscio16w i zwizk6w wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnosci 
sumienia i wyznania, jeZeli ich cele statutowe obejmuj4 prowadzenie dziaalnosci 
w zakresie pomocy spolecznej; 

d) stowarzyszeniom jednostek samorz叩u terytorialnego. 

IV. Termin i warunki realizacji zadah: 

Zadanie bqdzie realizowane od pa之dziernika 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 

V. Termin skladania ofert: 

1. Oferty naleZy skada6 w zamkniqtej kopercie, opatrzonej stemplem podmiotu i opisem: 
,, Oferta na prowadzenie ogrodka wsparcia dziennego w formie Dziennego Domu Pomocy 
Spolecznej dla 20 os6b" naleZy z1o2yぐ w Kancelarii Podawczej w Urz早dzie Miasta 
Siemianowice Sl郡kie ul. Michakowicka 105, lub ul. Jana Pawla 1110. Mo之na takZe ofert 
przesla6 poczt4 na adres: Urz叩Miasta Siemianowice 5 lskie, ul. Michalkowicka 105, 41- 
103 Siemianowice Slaskie. 	 - ＿  一一 

乙・ i ermin sKlaaania oreri upi甲a unia ・き×！・き了× ．’・・  乙Uli r・（aecyuuje Uata wplywu ao 
Urzqdu Miasta Siemianowice Slskie). 

3. Oferta podmiotu powinna by6 zloZona na urz早dowym formularzu i powinna zawierad w 
szczeg6lnogci: 

a) dane oferenta, okreglenie jego formy prawnej i numeru w Krajowym Rejestrze Sdowym 
oraz zaswiadczenie lub nr pozycji dot. wpisu do rejestru dom6w pomocy spolecznej 
prowadzonego przez Wojewod早; 

b) informacjq o sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji publicznej; 
c) szczeg61owy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji; 
d) informacj早 o terminie i miejscu realizacji zadania publicznego, 
e) kalkulacjq przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego, 
f) informacj早 o wczesniejszej dziaalnosci podmiotu skladaj叩ego ofertq w za虹esie kt6rego 

dotyczy zadanie publiczne; 
g) informacj早 o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniaj叩ych wykonanie 

zadania publicznego oraz planowanej wysokogci g rodk6w finansowych na realizacj早  
danego zadania pochodzcych z innych Z r6del; 

h) deklaracj早 o zamiarze odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania publicznego. 
4. Wz6r oferty stanowi Zalcznik nr 1 do rozporz叩zeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej 

z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczcych 
realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 
z 2011 r. Nr 6, poz. 25). 

VI. Termin i kryteria stosowane przy wyborze ofert: 

1 . Oferta podlega zaopiniowaniu przez Komisj早 Konkursowa powolana w tym celu 
Zarz廻zeniem Prezydenta Miasta Siemianowice Slskie. 

2. Przy rozpatrywaniu oferty Komisja Konkursowa: 
a) dokona oceny mo之liwogci prawnych i faktycznych realizacji zadania przez podmioty 

uprawnione; 
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b) dokona oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji koszt6w realizacji zadania 
publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; 

c) dokona oceny proponowanej jakosci wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy 
udziale kt6rych podmiot uprawniony b早dzie realizowa亡 zadanie publiczne; 

d) uwzglqdni planowany udzial g rodk6w finansowych wlasnych lub g rodk6w 
pochodzcych z innych Z r6del na realizacjq zadania publicznego; 

e) uwzgl早dni planowany wklad rzeczowy, osobo町， w tym§ wiadczenia wolontariuszy i 
pracq spoleczn4 czlonk6w. 

3. Wyboru podmiotu dotowanego dokona Komisja Konkursowa w terminie 21 dni 
od zakoriczenia przyjmowania ofert. 

4. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacj早 wymienionych zadah podane zostan4 do 
wiadomosci publicznej. 

5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej 
wedlug wzoru stanowicego Zalcznik nr 2 do rozporz廻zeniu Ministra Pracy i Polityki 
Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy 
dotyczcych realizacji zadana publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego 
zadania (Dz.0 z 2011 r. Nr 6, poz. 25). 

6. Podmiot dotowany, zobowizany jest do przedstawienia szczeg61owego sprawozdania 
merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z zawartymi w umowie 
zapisami-wg wzoru stanowicego Za cznik nr 3 do rozporz叩zenia Ministra Pracy i 
Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru 
umowy dotyczcych realizacji zadana publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania 
tego zadania (Dz.0 z 2011 r. Nr 6, poz. 25). 

7. Kryteria stosowane przy wyborze ofert okreglone s4 w,, Regulaminie opiniowania ofert 
zloZonych na realizacj早 zadania publicznego w za虹esie pomocy spolecznej od paZdziernika 
2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o 
dziaalnosci DoZvtku Dublicznego i o wolontariacie". stanowiacvm Zaac"znik nr 2 do 
Zarz叩zenia I-"rezyctenta Miasta S iemianowice 5 1耶kie Nr IIVョマ匹-Vinia（凧と又， ZU13 r. 

8. Ostateczn4 decyzjq o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta 
Siemianowice Si郡kie. 

9. Od podj早tej decyzji nie przysluguje odwolanie. 

VII. Prezydent Miasta Siemianowice Si4skie zastrzega sobie prawo do: 

1 . Odwolania konkursu bez podania przyczyny. 
2. Przesuni早cia terminu skladania ofert. 
3. Zmiany terminu rozpoczqcia i zakohczenia postqpowania konkursowego. 
4. UniewaZnienia konkursu bez podania przyczyn na kaZdym z jego etap6w. 
5. Dokonania zmian w kwotach zarezerwowanych na realizacj早 zadah. 

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu mo之na uzyskaぐ w Referacie Spraw 
Spoleczn\ch i Zdrowia, w Wydziale Spraw Spolecznych i Obywatelskich Urzぐdu Miasta 
Siemianowice Sl4skie (tel: 32 760 53 9の  
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Zal叩znik nr 2 do Zarz叩zenia 
P『撃離ねMiasta Sie唱り兜  
Nr?.りふ)./2O13 zdnia ..y各七9 

:e S laskie 
rl刃令．  

Regulamin opiniowania ofert zlo之onych na realizacjf zadania publicznego w zakresie 
pomocy spolecznej od paZdziernika 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w otwartym 

konkursie ofert na podstawie ustawy o dzialalnogci Po却tku publicznego 
i o wolontariacie. 

I. Oferty z1o之one w otwartym konkursie ofert na realizacj早  zadania publicznego 
w zakresie pomocy spolecznej od paZdziernika 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 
opiniuje Komisja powolywana odrqbnym zarz叩zeniem Prezydenta Miasta 
Siemianowice Siskie. 

2. Komisja opiniuje oferty zloZone na realizacjq zada publicznych rozpatrujc je w 
dw6ch etapach: 

I etap一 pod wzgl早dem formalnym, 
II etap一 pod wzglqdem finansowo-merytorycznym. 

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

ofert (Za cznik nr 1 do niniejszego Zarz叩zenia), 
b. terminowo zloZona (decyduje data wplywu do Urz早du Miasta), 
c. podpisana (wraz z zalcznikami) przez osoby statutowo do tego uprawnione, 
d. posiada wszystkie obligatoryjnie wymagane w konkursie zalczniki (kopie 

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

4. Oferty nie spelniajce wymog6w formalnych nie przechodz4 do II etapu, z wyjtkiem 
uchybiefi, kt6re zdaniem Komisji nie maj4 wplywu na wiarygodnog6 oferty. 

5. Pod wzgl早dem finansowomerytorycznym Komisja ocenia: 
-zgodnoS6 oferty z za虹esem zadania ogloszonego w konkursie, 
-koszty realizacji planowanego zadania i adekwatnog6 koszt6w do przewidywanych 

efekt6w, 
-wklad pozafinansowy (rzeczowy i osobowy) w realizacjq zadania, 
-doswiadczenie podmiotu w realizacji podobnych zada, osi昭ni早te efekty 

realizowanych zadafi oraz dotychczasow4 wsp6lpracq (w tym: wiarygodnoS6, 
rzetelnogd, terminowog6 i spos6b rozliczenia dotacji). 

6. Komisja mo之e w razie potrzeby, poprosi6 oferenta o dodatkowe wyjasnienia 
dotyczcego zakresu merytorycznego i finansowego oferty. 

7. Komisja przygoto四je dla Prezydenta Miasta opini早 na temat ka之dej oferty wraz 
z propozycjami dotacji. Opinia Komisji nie jest wi叩 ca. 

8. Decyzj早 o przyznaniu dotacji (i jej wysokosci) wydaje Prezydent Miasta w formie 
Zarz叩zenia. Jest ona ostateczna i nie podlega odwolaniu. 

9. Wyniki konkursu podawane s4 do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie ich 
na tablicy ogloszeh Urz早du Miasta (w budynkach przy ulicach: Jana Pawa II 10, 
Michakowicka 105) i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzqdu 
Miasta Siemianowice 5 lskie oraz na stronie internetowej Miasta Siemianowice 
5 lskie (www.siop.siemianowice.pl ). \ 
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KARTA OCENY FORMALNEJ 

Zalacznik do Zal叩znika Nr 2 Zarz4dzenia 

r協密讐讃St三Siemian踏貨訟kie 
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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 dolac7one sa właściwe zalac7niki - 
- aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób 
- statut podmiotu, w przypadku złożenia innego dokumentu niż  odpis z KRS 
- sprawozdanie merytoryczne za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2013r. 

- sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem dotacji z Urzędu Miasta oraz innych źródeł  finansowania za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2013r. 
W przypadku kościelnych osób prawnych - stosownego oświadczenia. 

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

- wykaz osób zatrudnionych przez podmiot występujący o dotacje 

- 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.L oferty), 

- w przypadku rozpoczęcia działalności przez organizację  w roku 2013 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 spełnia warunki formalne i jest dopuszczona do oceny merytorycznej 
Uwagi: 
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Członkowie Komisji: 
1 	  
2 	  
3 	  
4 	  
5 	  
6 	  
7 	  
8 	  

Przewodniczący Komisji 
podpis i data 
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