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Zarzqdzenie Nr . , . ;...I2016 
Burmistrza Miasta Brzeziny 
z dnia 26.. stycznia 2016 r. 

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjq 
w 2016 r. zadati publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarzqdowe 
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy b dzialalnoici pozytku 
publicmego i o wolontariacie, w formie wsp&cia realizacji zadati 
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o dzialalnos'ci poiytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 
1 11 8 ze zm.) oraz Rozdzial VII, pkt 3 uchwaly Nr XVIII/115/2015 Rudy Miasta 
Brzeziny z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjgcia ,, Programu 
wsp6lpracy z organizacjam i pozarzqdowym i oraz innymi podmiotam i 
prowaakqcym i dzialalnos'E poiytku publicznego nu rok 201 6"- zarzqdzam, co 
nastqpuje: 

1 

1. Oglaszam konkurs ofert na realizacjq w 2016 r. zadari publicznych Miasta 
Brzeziny pnez organizacje pozarzqdowe oraz Codmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoici pozytku publicmego i o wolontariacie, 
w formie wsparcia realizacji zadati wraz z c  udzieleniem dotacji 
na dofinansowanie ich realizacji. 

5 2. Regulamin otwartego konkursu ofert, o kt6rym mowa 
w 4 1, stanowi zalqcznik do zarzqdzenia. 

5 3. Informacje o og~oszeniu otwartego konkursu ofert, o kt6rym mowa w fj 1, 
zamieszcza siq na tablicy ogloszen Umedu Miasta Brzeziny, w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzqdu Miasta Brzeziny oraz na stronie internetowej 
Miasta Brzeziny. 

F 

4. Wykonanie zarzqdzenia powierza siq ~aczelnikowi Wydziahr Spraw 
Spdecmych Urzqdu Miasta Brzeziny. st  

5. Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 



Zaiqcznik do zarqkenia Nr..:;6/2016 Burmistrza Miasta Bna iny  
z dnia&f..stycznia 2016 r. w sptawie otwartego konkursu ofert na 
realizacjq w 2016 r. zadah publicmych Miasta B d y  p m z  
organizacje p o z q d o w e  oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy o dzialalnoki po- publicmego i o wolontariacie, w formie 
wsparcia realizacji zadah wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie 
ich realizacji 

Regulamin 

otwartego konkursu ofert na realizacjq w 20 16 r. zadari publicznych Miasta Brzeziny przez 
organizacje pozarzqdowe oraz podmioty wyrnienione w art. 3 ust. 3 ustawy 

o dzialalnoSci pozytku publicmego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadari wraz 
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji 

i 

Wsp6lpraca miasta z organizacjarni pozarqdowymi i innymi pbdmiotami obejmuje sferq 
zadari publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o dzialalnoSci p o w  publicmego 
i o wolontariacie, bqdqcych zadaniami wlasnymi gminy, o kt6rych mowa 
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorqdzie grninnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1515 z p6in. zm.). - 

I. W ramach konkursu wsparciem objqte mogg zostad w szczegcilno$ci nastepujqce 
zadania: 
1 Upowszechnianie kultury popnez: 
a) tworzenie warunk6w dla prowadzenia orkiestr i ch6r6w oraz innych zespd-6w 

muzycmych, wokalnych i wokalno - muzycznych, - 
b) organizacjq imprez kulturalnych. E 
c) wspieranie inicjatyw rnieszkaric6w s-ych integracji - 
Na realizacjq tego zadania Miasto Brzeziny w 2016 r. przewiduje kwoty: a) 2.000,OO zl; b) 
6.000,OO zl; c) 2.000,OO zl. Na przedsiqwziqcie tego rodzaju Miasto Brzeziny w 2015 r. 
wydatkowalo: a) 4.000,OO zl; b)16.000.00,00 A; c) 2.000,OO zl: 
2. Wspcilpraca w zakresie polityki spolecznej, a w tymji 
a) wspieranie dzialari zmierzajqcych do zapewnienia mies&aricom miasta aktywnych 

form spqdzania czasu wolnego, I 

b) wsp6ldzialanie w zakresie organizowania czasu wolnego dla dzieci, mlodzieiy i os6b 
niepehosprawnych. 
Na realizacjq tego zadania Miasto Brzeziny 2016 r. przewiduje kwoty: a) 5.000,00 A; 
b) 25.000,OO zl. Na przedsiqwziqcie tego rodzaju Miasto Brzeziny w 2015 r. 
wydatkowdo: a) 5 200,OO zl; b) 28.000,OO zl. 

3. WspiSldzialanie w zakresie pomocy spolecznej dotyczgcej wspomagania 
bezdomnych i oscib najubotszych (pomoc iywno$cio.wa). 
Na realizacjq tego zadania Miasto Brzeziny w 2016 r. przewiduje kwotq 18.000,OO 
A. Na przedsiqwziqcie tego rodzaju Miasto Brzeziny w 2015 r. wydatkowalo 
18.000,OO zl. i 

4. Ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna w zakregie: 
- przeciwdzidanie patologiom spolecmym i uzaleinieniom oraz lagodzenie ich 

skutk6w ( przeciwdzialanie akoholizmowi). Na realizacjq tego zadania Miasto 
Brzeziny w 2016 r. przewiduje kwotq: 13.500,OO zl. Na przedsiqwziqcie tego rodzaju 
Miasto Brzeziny w 2015 r. wydatkowalo w formie dotacji, kwotq: 13.500,OO zl. 
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11. Zasady przyznawania dotacji 
1) W otwartym konkursie ofert mogq uczestniczy6 organizacje pozarzqdowe oraz 

podmioty wyrnienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzidalnoici p o w  publicznego 
i o wolontariacie prowadzye dzidalnoSC statutowq w zakresie realizacji zadafi objqtych 
konkursie, zwane dalej oferentem. I 

2) Warunkiem przystqpienia do konkursu jest zlozenie oferty zgodnie ze wzorem 
okreilonym w rozporzqdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 grudnia 
2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczqcej realizacji zadania 
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 201 1 r. 
Nr 6, poz. 25). 

3) Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastqpuje z zastosowaniem odpowiednich 
przepisciw art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnoici pokytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 20 14 r. poz. 1 1 1 8 z pciin. zm.). , 

4) Oferent moie zlohd w konkursie tvlko iedna oferte w kaidvm zadaniu. 
W przypadku zlozenia wiqkszej liczby ofert przez jeden podmiot na to samo zadanie 
wszystkie zostanq odrzucone ze wzgled6w formalnych. 

5) W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastqpi w,trybie wspierania zadania, 
pny czyrn wymagany minimalny fmansowy wldad wlasny oferenta w realizacje 
zadania wynosi 10 % wartoSci projektu. 

6) Ostatecznq decyzjq o przyznaniu dotacji podejmuje Bum$strz Miasta Brzeziny, po 
zasiqgniqciu opinii komisji konkursowej. Do decyzji tej nie stosuje siq trybu 
odwolawczego. 

7) Z dotacji nie b d q  dofinansowane koszty niezwiqzane bezpo6rednio z realizacjq zadania 
lub koszty wynikajqce z z o b o w i m  zaciqgniqtych przed d ~ e m  podpisania umowy. 

8) WysokoiC przyznanej dotacji moze by6 nizsza niz wnioskowana w ofercie. W takim 
przypadku oferent moze negocjowad zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub 
wycofaC swojq ofertq. 

9) Szczegcilowe terminy oraz warunki realizacji zadania kaidorazowo okreili umowa 
spoqdzona zgodnie z wzorem okreSlonym w rozporzqdzer$u Ministra Pracy i Polityki 
Spdecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru ,oferty i rarnowego wzoru 
umowy dotycqcych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania 
z wykonania tego zadania. 

10)Oferent po przyznaniu dotacji, a przed podpisaniem umqwy, zobowiqzany jest do 
wyodrqbnienia w ewidencji ksiqgowej irodkciw publicznych otrzymanych na podstawie 
umowy. 

1 1) Burmistrz mote odm6wiC podrniotowi wylonionemu w khcursie przyznania dotacji 
i podpisania umowy w przypadku, gdy okaie siq, ib p o b i o t  lub jego reprezentanci 
utracq zdolnoiC do czynnoici prawnych, zostaq ujawnione nieznane wczeiniej 
okolicznoici podwahjqce wiarygodnoiC merytorycznq lub Gnansowq oferenta. 

12) Zlozenie oferty nie jest rciwnoznaczne z przyznaniem dotacji. 
13)Rozliczenie z przyznanej dotacji dokonywane bdzie na podstawie sprawozdania 

z wykonania zdania publicznego sporzqdzonego wg wzoru okreilonego 
w rozporzqdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spdecznej z dnia 15 grudnia 201 Or. 

14) Dopuszcza siq przesuniecie wydatkciw w pozycji jedno&owej kosztciw dotacji do 
wysokoici 10%. Przesuniecia w wydatkach budietowych przekraczajqcych 10% 
zadania realizowanego przez organizacjq, objetego dotacjq z budzetu Miasta Brzeziny, 
mogq nasQpiC w sytuacjach szczegcilnie uzasadnionych, za pisemnq zgodq B d s t r z a  
Miasta Brzeziny. c 

1 5) Ostateczny termin realizacji zadania ustala siq do dnia 3 1 gnudnia 20 16 r. 



111. Termin i warunki sMadania ofert: 
1. Oferty na realizacjq zadah objqtych otwartym konkuriem ofert naleiy sHadaC 

w zaklejonych kopertach, za poirednictwem poczty lub bezpoirednio w sekretariacie 
Urzqdu Miasta Brzeziny, pokdj nr 1 10, I piqtro, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, 
ul. Sienkiewicza 16. 

2. Oferty naleky Ao@C w nieprzekraczalnyrn terminie do dnia ' 4 . .  . . lutego 2016 r., 
do godz. 16.00. Nie bqdq rozpatrywane oferty, ktdre zostanq zlozone lub w p w q  pocm 
po WIW. terminie. 

3. Koperty z ofertami powinny by6 wyrainie, czytelnie opisane, a opis musi zawieraC 
nazwq i adres oferenta, rodzaj i nazwq zadania z~oszonego do konkursu oraz wysokoi6 
wnioskowanej dotacji. 

4. Oferta powinna zawieraC w szczegdlnoici: 
1) szczegdlowy zakres rzeczowy zadania publicmego proponowanego do realizacji, 
2) terrnin i miejsce realizacji zadania, 
3) kalkulacjq przewidywanych kosztdw, 
4) informacje o wczeSniejszej dzidalnoici oferenta skladajqcego ofertq w zakresie, 

kt6rego dotyczy zadanie publicme, 
5) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i k.&owych zapewniajqcych 

wykonanie zadania publicmego oraz planowanej wysokoici irodkdw finansowych 
na realizacje danego zadania pochodzqcych z innych hddel, 

6) deklaracjq o zamiarze odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania 
publicznego. 

5. Formularz oferty powinien by6 wypelniony w sposdb kompletny i podpisany przez 
osoby upowahione do sldadania oiwiadczen woli, zgodnie z wpisem do Krajowego 
Rejestru Sqdowego lub zgodnie z innymi dokurnentami potwierdzajqcymi status prawny 
oferenta i umocowanie osdb go reprezentujqcych 

6. Do oferty naleiy dolqczyk: 
1) kopiq aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S'qdowego, innego rejestru 

lub ewidencji, 
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotdw skladajqcych ofertq 

wspdlnq niz wynikajqcy z Krajowego Rejestru Sqdowego lub innego wlaSciwego 
rejestru - dokument potwierdzajqcy upowainienie do dzidania w imieniu 
oferenta/oferentdw. 

3) W przypadku sldadania kopii dokumentdw naleiy opatrzyC je poiwiadczeniem 
za zgodnoiC z oryginalem przez upowainione osoby. 

4) Jeieli osoby uprawnione nie dysponujq piecqtkami imiennymi, podpis musi by6 
czytelny z zavlaczeniem pelnionej fimkcji. 

IV. Tryb i kryteria stosowane przy wybone ofert: 
1. Oceny zlozonych ofert dokona kornisja konkursowa, ktdrej tryb powolywania i zasady 

dzialania okreilone zostaly w ,,Programie wspdlpracy z organizacjami pozarzqdowyrni 
oraz innymi podmiotami prowadzqcyrni dzialalnoi6 p o k y h  publicznego na rok 201 6". 

2. Do obowiqzk6w komisji konkursowej naleiy: 
1) otwarcie ofert i sponqdzenie zbiorczego zestawienia zlozonych ofert, 
2)dokonanie oceny ofert pod wzglqdem formalnym, a .w przypadku stwierdzenia 

uchybieh wenvanie oferentdw do ich usuniqcia w terminie 7 dni, 
3) sporzqdzenie wykazu ofert prawidlowych pod wzglqdem formalnym, 
4) dokonanie oceny merytorycznej ofert, zgodnie z kryteriami okreilonymi w ust. 3, 
5) ustalenie listy ofert nasQpi wlg uzyskanej liczby punktdw, 

s 
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6)oferty, kt6re w tabeli z ust. 3 pkt 2, w wyniku oceny merytorycznej, uzyskajq 
sumarycvlie w wierszu 5) pod nazwq: ,,Liczba punkt6w razem" wartoSC mniejszq 
n .  7 punkt6w, podlegajq odrzuceniu, 

7) sporqdzenie protokdu z przebiegu prac zawierajqcego opinie o zioionych ofertach. 
3. Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert: 

1) formalne: 
a) ziozenie kompletnej oferty na forrnularzu, o kt6ryrn mowa w czqSci I1 

pkt 2 ogioszenia, w tenninie wskazanym w ogioszeniu, 
b) cele statutowe oferenta muszq by6 zbieine z zadaniem publicznyrn okreSlonyrn 

w ogloszeniu o konkursie ofert, 
2) 

L.p. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

zlozona tylko jedna oferta. 
Burmistrz Miasta Brzeziny, stosujqc powyisze zasady, dokona wyboru ofert 
jednoczeinie wysokohi dofmansowania realizacj i zadania naj pbiniej do dnia .z . . . lutego 
2016 r. 

Ykazuj" 

Zainteresowani mogq pobrad aktualnie obowiqzujqce formularze ofert w siedzibie Urqdu 
Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piqtro, pok. nr 125 (tel. stacjonamy : 46 874 3 1 02, tel. 
kom.: 883100977) od poniedzialku do piqtku w godzinach pracy Urzqdu. Wz6r oferty 
i sprawozdania jest r6wniez dostqpny na stronach internetowych Biuletynu Infonnacji 
Publicznej :www.bi~.brzeziny.pI i Urzqdu Miasta Brzeziny: www.brzezinv.v1 . 

merytoryczne: 

Kryterium oceny stosowane odpowiednio do zakresu 

Zakres rzeczowy zadania: 
- skala dziaiari i ich adekwatnoSC do potrzeb adresat6w 

projektu, - planowane sposoby wykonania zadania i realno46 jego 
wykonania. 

Planowane rezultaty: - realno46 i adekwatnoSC w odniesieniu do planowanych 
dziaiafi i koszt6w, 

- trwaioSd osiqgniqtych rezultatbw, 
- oddzialywanie spoieczne. 

Kosztorys: 
- adekwatnoSC proponowanych koszt6w do planowanych 

dziaiafi, - zasadnoSC przyjqtych stawek jednostkowych w odniesieniu 
do Srednich cen rynkowych, 

- poprawnoSC rachunkowa, 
- finansowy i niefmsowy wkiad wiasny oferenta. . 

DoSwiadczenie niezbqdnie do realizacji zadania: - dotychczas realizowane przez oferenta podobne zadania, 
- dotychczasowa wsp6ipraca z jednostkami smorzqdu 

terytorialnego i innyrni instytucjarni w zakresie realizacji 
zadafi publicznych - ewentualne opinie i referencje 

Liczba punk6w razem 

Przedstawione zasady majq zastosowanie takke w przypadku, gdy w 

Maksymalna 
ocena 

punktowa 

5 

3 

18 
konkursie zostanie 


