ZARZĄDZENIE NR 54/WKS/2015
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie określenia Trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
dotowanych z budżetu Miasta Zabrze oraz przeprowadzenia trybu pozakonkursowego dla realizacji tych
zadań, trybu sprawozdawania i kontroli tych zadań
Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 13, art. 15, art. 17, art. 18,
art. 18a, art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Zabrze w sprawie
przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządza się, co
następuje:
§ 1. Wprowadzić Tryb ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację
zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotowanych
z budżetu Miasta Zabrze oraz przeprowadzenia trybu pozakonkursowego dla realizacji tych zadań, trybu
sprawozdawania i kontroli tych zadań, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.
§ 2. Określa się wzór:
1) Zarządzenia Prezydenta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania/zadań
publicznych Miasta Zabrze, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
2) Zarządzenia Prezydenta w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania/zadań publicznych, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego
Zarządzenia;
3) oświadczenie członka komisji konkursowej o bezstronności, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego
Zarządzenia;
4) protokołu z posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert, złożonych w otwartych
konkursach na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, zleconych organizacjom pozarządowym,
stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia;
5) Zarządzenia Prezydenta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania/zadań
publicznych Miasta Zabrze, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego Zarządzenia;
6) zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania publicznego, stanowiący załącznik nr 7 do
niniejszego Zarządzenia;
7) deklaracji wystawcy weksla in blanco oraz wzór weksla in blanco, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego
Zarządzenia;
8) protokołu odbioru/zniszczenia weksla i deklaracji wekslowej, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego
Zarządzenia;
9) umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszego
Zarządzenia;
10) aneksu do umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego, stanowiący załącznik nr 11 do
niniejszego Zarządzenia;
11) protokołu z kontroli realizacji zadania publicznego, stanowiący załącznik nr 12 do niniejszego Zarządzenia;
12) oceny celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik nr 13 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuje się kierujących komórkami organizacyjnymi do wdrożenia i stosowania trybu postępowania
określonego niniejszym zarządzeniem, zgodnie z zakresem działania tej komórki.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Kontaktów Społecznych.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Prezydent Miasta Zabrze.
§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Zabrzu oraz na stronie internetowej Miasta Zabrze.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Prezydent Miasta Zabrze
Małgorzata Mańka - Szulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/WKS/2015
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 27 stycznia 2016 r.
Tryb ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
dotowanych z budżetu Miasta Zabrze oraz przeprowadzenia trybu pozakonkursowego dla realizacji tych
zadań, trybu sprawozdawania i kontroli tych zadań
Tryb ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
dotowanych z budżetu Miasta Zabrze oraz przeprowadzenia trybu pozakonkursowego dla realizacji tych
zadań, trybu sprawozdawania i kontroli tych zadań.
§ 1. Ilekroć w treści jest mowa o:
1) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118);
2) Rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego, określającego wzór oferty i ramowy wzór umowy dotyczący realizacji zadania publicznego oraz
wzór sprawozdania z wykonania tego zadania;
3) Rocznym Programie Współpracy – rozumie się przez to obowiązujący Program Współpracy, tj. uchwałę Rady
Miasta Zabrze w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
4) Trybie – rozumie się przez to tryb ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
dotowanych z budżetu Miasta Zabrze, przeprowadzenia trybu pozakonkursowego dla realizacji tych zadań,
trybu sprawozdawania i kontroli tych zadań;
5) Trybie pozakonkursowym – rozumie się przez to wspieranie lub powierzanie realizacji zadania publicznego
z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy;
6) Prezydencie – rozumie się przez to Prezydenta Miasta Zabrze;
7) Komórce organizacyjnej – rozumie się przez to wyodrębniony element Urzędu Miejskiego w Zabrzu,
realizujący zadania określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w szczególności:
Wydział, Biuro, referat, zespół, samodzielne stanowisko pracy, samodzielną komórkę organizacyjną oraz
Urząd Stanu Cywilnego; odpowiedzialny za przeprowadzenie procedury konkursowej;
8) Centrum Organizacji Pozarządowych – rozumie się przez to Zespół ds. Rozwoju Aktywności Lokalnej
w Zabrzu, będący częścią Wydziału Kontaktów Społecznych Urzędu Miejskiego w Zabrzu;
9) Organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
mające siedzibę na terenie Zabrza lub działające na rzecz mieszkańców Zabrza;
10) Konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert na realizację zadania lub zadań publicznych,
ogłaszany zgodnie z ustawą;
11) Zadaniu publicznym – rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy;
12) Dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 2. ust. 1 ustawy;
13) Oferencie – rozumie się przez to organizację, składającą ofertę na realizację zadania publicznego;
14) Komisji – rozumie się przez to komisję powołaną przez Prezydenta w celu opiniowania złożonych ofert
w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych;

15) Zleceniobiorcy – rozumie się przez to organizację, z którą zawarto umowę na realizację zadania publicznego;
16) Zleceniodawcy – rozumie się przez to zlecającego realizację zadania publicznego;
17) Aplikacji www.ngo.zabrze.pl – rozumie się przez to aplikację internetową Miasta Zabrze, będącą narzędziem
do budowania partnerstw, wypełniania wniosków w otwartych konkursach ofert, ich oceny i sprawozdawczości
i automatycznego publikowania na stronach BIP UM informacji o realizowanych działaniach przez NGO,
oceny jakości współpracy, dostępnej pod adresem www.ngo.zabrze.pl;
18) Stronie BIP – rozumie się przez to Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu;
19) www.mal.zabrze.pl – rozumie się przez to platformę internetową, umożliwiającą użytkownikom
informowanie o wykonywanej działalności i aktywnościach oraz świadczącą na rzecz użytkowników inne
usługi drogą elektroniczną, dostępnej pod adresem www.mal.zabrze.pl;
20) Stronie Miasta Zabrze – rozumie się przez to główne strony Miasta Zabrze: www.um.zabrze.pl lub
www.mal.zabrze.pl lub www.ngo.zabrze.pl;
21) ID – rozumie się przez to unikatowy identyfikator dokumentu, generowany automatycznie w aplikacji
www.ngo.zabrze.pl, stanowiący sumę kontrolną danych w dokumencie.
§ 2. 1. Do 15.02 każdego roku komórki organizacyjne zobowiązane są złożyć do Centrum Organizacji
Pozarządowych informacje niezbędne do przygotowania sprawozdania z realizacji Rocznego Programu
Współpracy za rok poprzedni. Zakres wymagany do opracowania tego sprawozdania zostanie każdorazowo
dookreślony do 15.01 każdego roku przez Centrum Organizacji Pozarządowych.
2. Kierujący komórkami organizacyjnymi do końca maja każdego roku składają do Centrum Organizacji
Pozarządowych propozycje obszarów priorytetowych w zakresie realizacji zadań publicznych na kolejny rok,
deklarowanych kwot na realizacje tych zadań i terminów ogłoszeń konkursów ofert na realizację tych zadań.
3. Kierujący komórkami organizacyjnymi mogą także do końca maja każdego roku złożyć propozycje
dodatkowych wzorów załączników do dokumentowania trybu w roku kolejnym do Centrum Organizacji
Pozarządowych w celu konsultacji oraz ewentualnego wdrożenia do aplikacji www.ngo.zabrze.pl.
4. Na podstawie danych, o których mowa w ust. 1 -3, Centrum Organizacji Pozarządowych przygotowuje
projekt Rocznego Programu Współpracy.
§ 3. 1. Odpowiedzialnymi za prawidłowe przygotowanie, przebieg i dokumentowanie trybu są kierujący
komórkami organizacyjnymi.
2. Składanie wniosków zawierających ofertę na realizację zadania publicznego realizowane jest przy użyciu
aplikacji www.ngo.zabrze.pl.
3. O zakresie działań innych, niż określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, a realizowanych przy użyciu
aplikacji www.ngo.zabrze.pl, kierujący komórkami organizacyjnymi oraz Organizacje będą informowani na
bieżąco przez Centrum Organizacji Pozarządowych.
4. Dokumenty oferentów, tworzone w aplikacji www.ngo.zabrze.pl, zgodnie z procedurą określoną
w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr ………………….. Prezydenta Miasta Zabrze z …………… roku,
dostarczane są do komórek organizacyjnych także w postaci systemowo wygenerowanego wydruku ostatecznej
wersji dokumentu złożonego w tej aplikacji, posiadającego nr ID zgodny z ID dokumentu w systemie. Wymóg
nie dotyczy ofert podpisanych elektronicznie przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
5. Administratorem aplikacji www.ngo.zabrze.pl jest Centrum Organizacji Pozarządowych, którego zadaniem
jest w szczególności przeprowadzenie procesu rejestracji Oferentów oraz weryfikacja zgodności oferty złożonej
w aplikacji www.ngo.zabrze.pl ze złożonym wydrukiem.
6. Ogłoszenie o konkursie, o powołaniu komisji konkursowej, o rozstrzygnięciu konkursu i o trybie
pozakonkursowym umieszczane jest:
1) na stronie BIP przez administratora BIP;
2) na stronie Miasta Zabrze przez pracownika Centrum Organizacji Pozarządowych;
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabrzu przez pracownika Wydziału Organizacyjnego;
§ 4. Otwarte konkursy ofert ogłasza Prezydent Miasta Zabrze w formie zarządzenia. Wzór ogłoszenia stanowi
załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ………… Prezydenta Miasta Zabrze z ……….. roku.

§ 5. 1. Powołanie i zasady działania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach
określają przepisy Rocznego Programu Współpracy.
2. Wzór zarządzenia o powołaniu komisji stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia nr ………… Prezydenta
Miasta Zabrze z ……….. roku.
3. Powołanie przez Prezydenta członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje następuje z:
1) Ogólnej listy kandydatów do komisji konkursowych na dany rok, tworzonej i dostępnej w aplikacji
www.ngo.zabrze.pl; aktualizowanej corocznie w okresie 01.09 – 31.10;
2) Listy kandydatów do komisji konkursowej dla danego konkursu, aktywnej w terminie przyjmowania ofert,
tworzonej i dostępnej w aplikacji www.ngo.zabrze.pl.
4. Członkowie komisji zobowiązani są złożyć oświadczenie o bezstronności, zgodne z załącznikiem nr 4 do
Zarządzenia nr ………… Prezydenta Miasta Zabrze z ……….. roku.
5. Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Zarządzenia nr
………… Prezydenta Miasta Zabrze z ……….. roku.
§ 6. Ostateczną decyzję co do rozstrzygnięcia konkursu podejmuje Prezydent w formie zarządzenia w sprawie
ogłoszenia wyników, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Zarządzenia nr ………… Prezydenta Miasta Zabrze
z ……….. roku.
§ 7. 1. Po ogłoszeniu wyników konkursu, oferent zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć dokumenty
niezbędne do zawarcia umowy, w tym:
1) (jeśli dotyczy) zaktualizowany harmonogram lub kosztorys realizacji zadania, który będzie stanowić załącznik
do umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Zarządzenia nr ………… Prezydenta Miasta Zabrze
z ……….. roku.
2. W przypadku otrzymania dotacji w kwocie przekraczającej 10 tysięcy złotych, Oferent zobowiązany jest do
złożenia do komórki organizacyjnej przed otrzymaniem środków, zabezpieczenia ustanawianego w formie weksla
„in blanco” wraz z deklaracją wekslową, których wzór stanowi załącznik nr 8 do Zarządzenia nr …………
Prezydenta Miasta Zabrze z ……….. roku.
3. Umowa tworzona jest na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu, której wzór stanowi załącznik
nr 10 do Zarządzenia nr ………… Prezydenta Miasta Zabrze z ……….. roku.
4. Do umowy dołącza się aneks (jeśli dotyczy), którego wzór stanowi załącznik nr 11 do Zarządzenia nr
………… Prezydenta Miasta Zabrze z ……….. roku.
§ 8. 1. Za prawidłowo zgłoszone i kompletne sprawozdanie z realizacji zadania publicznego uznaje się takie,
które zostało złożone wraz z kompletem niezbędnych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursu w danym
zakresie i przyjęte jako poprawne przez komórkę organizacyjną.
2. Po przyjęciu sprawozdania jako poprawne przez komórkę organizacyjną, weksel może być odebrany przez
zleceniobiorcę. Dowodem potwierdzającym odbiór weksla jest protokół odbioru/zniszczenia weksla, podpisany
przez zleceniobiorcę i pracownika komórki organizacyjnej, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do Zarządzenia nr
………… Prezydenta Miasta Zabrze z ……….. roku.
3. Prezydent upoważnia pracownika komórki organizacyjnej do przeprowadzenia kontroli realizacji zadania
publicznego.
4. Kontrola realizacji zadania publicznego następuje w trakcie lub po zakończeniu realizacji zadania
publicznego.
5. Kontrolowany powiadamiany jest o planowanym terminie i zakresie kontroli finansowej przynajmniej 7 dni
przed dniem jej rozpoczęcia.
6. Kontrolę finansową przeprowadza się w miejscu ustalonym ze zleceniobiorcą.
7. Kontrola merytoryczna zadania publicznego nie wymaga wcześniejszego powiadamiania kontrolowanego.
8. Z kontroli realizacji zadania publicznego sporządza się protokół zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 12 do Zarządzenia nr ………… Prezydenta Miasta Zabrze z ……….. roku.

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości realizacji zadania publicznego, a w szczególności
nieprawidłowości w wydatkowaniu środków, zleceniobiorca zwraca część albo całość przyznanej dotacji wraz
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
§ 9. 1. Ofertę na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym składa się zgodnie z przepisami
art. 19a ustawy i § 3.
2. Uznanie celowości lub braku celowości na realizację zadania publicznego następuje zgodnie ze wzorem,
stanowiącym załącznik nr 13 do Zarządzenia nr ………… Prezydenta Miasta Zabrze z ……….. roku, o czym
oferent zostaje poinformowany poprzez aplikację www.ngo.zabrze.pl.
3. Dalsze procedury związane z realizacją zadania publicznego w trybie pozakonkursowym regulują przepisy
§ 3.§ 6. § 7. § 8. załącznika nr 1niniejszego Zarządzenia.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/WKS/2015
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 27 stycznia 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR……………………………
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z ………………………………r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania/zadań publicznego/ych
Miasta Zabrze
w zakresie…………………………………………………….. w ………………. roku
Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) i art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz.
1118 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr….............................. Rady Miasta Zabrze z dnia …………………
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na ………….. rok,
zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania/zadań publicznego/ych Miasta Zabrze,
w zakresie…………………………………………………………………………………………….,
w ………..
roku, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Zabrzu oraz na stronie internetowej Miasta Zabrze.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć …………………………………………………………..
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzyć …………………………………………….
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 2
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania/zadań publicznych Miasta Zabrze
w zakresie…………………………………………………….. w ………………. roku
Nr ………../………………/.……..r.
liczba porządkowa/skrót komórki organizacyjnej/rok
§ 1. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania/zadań publicznych Miasta
Zabrze w zakresie ………………………………………………………………………………………..…, przeznaczając
w ……… roku na jego/ich realizacje dotacje w łącznej kwocie……………..
(jeśli dotyczy) Kwota określona jest na podstawie projektu budżetu Miasta. Jej wysokość może ulec zmianie po
podjęciu uchwały budżetowej na ………… rok przez Radę Miasta Zabrze.
Konkurs zostaje ogłoszony w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na podstawie art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 4,
art. 11 ust. 2 i art. 13 oraz w związku z uchwałą Nr ……… Rady Miasta Zabrze z dnia ……………………… r.
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na ……………….. rok.
§ 2. Szczegółowe informacje dotyczące zadania/zadań:
1. Zadanie nr 1
Rodzaj zadania publicznego: ………………………………………………………………………………………
Opis zadania: ……………………………………………………………………………………………………….
Termin realizacji zadania publicznego: …………………………………………………………………………….
Forma zlecania: wspieranie/powierzanie
Środki przeznaczone na realizację: …………………………………………………………………………………
Kwota wnioskowanej dotacji na realizację zadania publicznego w formie wspierania tego zadania nie może
przekroczyć ………. % ogólnej kwoty tego zadania (zgodnie z IV 2. oferty realizacji zadania publicznego)
Na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju przekazano dotacje w łącznej kwocie …………….. zł
w ...…... roku oraz dotacje w łącznej kwocie ……………………zł w roku ……………………. .
2. Zadanie nr 2
Rodzaj zadania publicznego: ………………………………………………………………………………………
Opis zadania: ……………………………………………………………………………………………………….
Termin realizacji zadania publicznego: …………………………………………………………………………….
Forma zlecania: wspieranie/powierzanie
Środki przeznaczone na realizację: …………………………………………………………………………………
Kwota wnioskowanej dotacji na realizację zadania publicznego w formie wspierania tego zadania nie może
przekroczyć ………. % ogólnej kwoty tego zadania (zgodnie z IV 2. oferty realizacji zadania publicznego)
Na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju przekazano dotacje w łącznej kwocie …………….. zł
w ...…... roku oraz dotacje w łącznej kwocie ……………………zł w roku ……………………. .
3. Zadanie nr 3
Rodzaj zadania publicznego: ………………………………………………………………………………………
Opis zadania: ……………………………………………………………………………………………………….
Termin realizacji zadania publicznego: …………………………………………………………………………….
Forma zlecania: wspieranie/powierzanie
Środki przeznaczone na realizację: …………………………………………………………………………………
Kwota wnioskowanej dotacji na realizację zadania publicznego w formie wspierania tego zadania nie może
przekroczyć ………. % ogólnej kwoty tego zadania (zgodnie z IV 2. oferty realizacji zadania publicznego)
Na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju przekazano dotacje w łącznej kwocie …………….. zł
w ...…... roku oraz dotacje w łącznej kwocie ……………………zł w roku ……………………. .
4. Zadanie nr 4
…………………………………………………………………………………………………………………………

5. Zadanie nr 5
………………………………………………………………………………………………………………………..
§ 3. Zasady uczestnictwa w otwartym konkursie ofert:
1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
1) Organizacje pozarządowe;
2) Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty wraz z niezbędnymi załącznikami w aplikacji
www.ngo.zabrze.pl, a następnie dostarczenie systemowo wygenerowanego wydruku złożonego wniosku do dnia
…………………….., do sekretariatu ……………………………., mieszczącego się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu,
ul. ……………………………, 41-800 Zabrze, pokój ……… . Oferta jest zgodna ze wzorem określonym
w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, określającego wzór oferty i ramowy
wzór umowy dotyczący realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania tego zadania.
3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę złożenia wygenerowanego wydruku złożonej oferty.
4. Konieczność złożenia wygenerowanego wydruku złożonego wniosku nie dotyczy oferentów, którzy złożyli
ofertę w aplikacji www.ngo.zabrze.pl, składając bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. W przypadku wysłania systemowo wygenerowanego wydruku złożonej oferty drogą pocztową, liczy się data
wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
6. Przed złożeniem oferty dopuszcza się możliwość konsultacji oferty z pracownikiem komórki organizacyjnej.
Odpowiedzialnym za zaplecze techniczne w zakresie działania aplikacji www.ngo.zabrze.pl jest Centrum
Organizacji Pozarządowych.
7. Prawidłowo wypełniony formularz oferty powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem
potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
8. Ofertę
należy
złożyć
w zamkniętej
kopercie,
w miejscu
w ust. 2. Koperta powinna być opisana danymi oferenta i tytułem zadania.

i czasie

określonym

9. Do oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru, ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących; odpis musi być zgodny
z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do
działania w imieniu oferenta/-ów);
3) statut oferenta lub oświadczenie o aktualności poprzednio złożonego statutu.
4) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie w pkt V.1. partnera);
5) wszystkie kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone, „za zgodność z oryginałem” wraz z datą
potwierdzenia oraz podpisem osób, które są upoważnione do reprezentowania powyższych podmiotów,
zgodnie z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
6) inne (określić jakie).
10. Dotacja zostanie przekazana tylko na zadania, które realizowane będą w Mieście Zabrze lub na rzecz jego
mieszkańców.
11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
12. Oferta składana jest wyłącznie na realizację jednego zadania publicznego.
13. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
14. Dotacja może być przyznana więcej niż jednej organizacji pozarządowej spełniającej warunki konkursu.

15. Dotacja nie może być udzielona na zadania, które są dofinansowywane z budżetu miasta na podstawie
przepisów szczegółowych, a także na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację
kosztów: budowy, zakupu budynków lub lokali, zakupu gruntów, działalność gospodarczą podmiotów, udzielania
pomocy finansowej osobom fizycznym, działalność polityczną i religijną.
16. Kryteria brane pod uwagę przy rozpatrywaniu ofert:
1) Kryteria formalne:
a) terminowość złożenia oferty;
b) zgodność ID złożonego wydruku oferty z ID systemowym;
c) prawidłowość złożonej oferty;
d) podpisanie oferty przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli;
e) dołączenie do oferty odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innej ewidencji lub rejestru;
f) załączniki poświadczające prawomocnie złożone oświadczenie woli w imieniu oferenta/ów;
g) dołączenie statutu lub oświadczenia o aktualności poprzednio złożonego statutu;
h) inne załączniki.
2) Jeżeli oferta nie spełnia wszystkich wymienionych wyżej kryteriów nie jest poddawana ocenie merytorycznej.
3) Kryteria oceny merytorycznej:
a) celowe: (oceniane w skali: 0-10 pkt)
- celowość projektu, jego atrakcyjność i oryginalność,
- zasięg i miejsce realizacji, spójność z celami zadania,
- rzetelność i realność harmonogramu realizacji,
- możliwość kontynuacji zadania po zakończeniu projektu (cykliczność), promowanie projektu,
- wpływ realizacji zadania na wzbogacenie oferty miasta w danej dziedzinie;
b) finansowe: (oceniane w skali: 0-10 pkt)
- zasadność i rzetelność przedłożonego kosztorysu,
- adekwatność planowanych kosztów realizacji projektu do zakresu i liczby
projektem, <stosunek planowanych nakładów do zamierzonych celów i efektów>
- udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania,
- odpłatny i nieodpłatny udział adresatów zadania,
- ocena kalkulacji zadania pod kątem celowości, efektywności i oszczędności;
c) organizacyjne: (oceniane w skali: 0-10 pkt)
- możliwość realizacji zadania przez oferenta,
- zasoby kadrowe, odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia osób realizujących zadanie,
- doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnych charakterze,
- świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków,
- posiadane zasoby rzeczowe, lokalowe, sprzętowe;
d) społeczne: (oceniane w skali: 0-10 pkt)
- dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców,
- zapotrzebowanie społeczne realizowane w ramach zadania,
- udział partnerów, współpraca z innymi podmiotami i organizacjami,
- krąg odbiorców lub uczestników zadania,

osób

objętych

- dotychczasowa współpraca miasta z oferentem;
e) inne/dodatkowe: (oceniane w skali: 0-10 pkt)
- wynikające ze specyfiki konkursu bądź wymagań zawartych w ogłoszeniu konkursu. (Należy jednak
określić konkretnie, jakie kryteria będą oceniane np. posiadanie strony internetowej, współpraca z …/np.
instytucjami kultury, klubami sportowymi, ośrodkami naukowymi itp./,czy projekt będzie miał mierzalne
efekty)
17. Nie będą rozpatrywane oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie.
18. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 50%
z wszystkich punktów możliwych do zdobycia +1 pkt.
19. Otrzymanie 0/ zero / punktów w którymkolwiek kryterium / a,b,c,d,<e>,..../ automatycznie powoduje
otrzymanie 0 /zero/ punktów w ocenie całej oferty.
20. Oceny ofert dokonuje komisja konkursowa powołana w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze.
21. Zasady działania komisji konkursowej określają przepisy Rocznego Programu Współpracy.
22. Opiniowanie ofert przez komisję konkursową nastąpi w terminie nie przekraczającym 45 dni od upływu
terminu ich składania.
23. Po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent
Miasta Zabrze w drodze Zarządzenia.
24. Decyzja Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych jest
ostateczna.
25. Prezydent Miasta zastrzega sobie możliwość nieudzielenia dotacji.
§ 4. Postanowienia końcowe:
1. Zadanie powinno być realizowane w warunkach zapewniających bezpieczeństwo wszystkim jego
uczestnikom.
2. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest
złożenie w aplikacji www.ngo.zabrze.pl zaktualizowanego kosztorysu lub harmonogramu realizowanego zadania,
a następnie dostarczenie systemowo wygenerowanego wydruku złożonego wniosku.
3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie, przed datą rozpoczęcia realizacji zadania, umowy
z zachowaniem formy pisemnej zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego, w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącego realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawienia, po zakończeniu realizacji zadania, szczegółowego
sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnie ze wzorem określonym
w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w sprawie wzoru oferty i ramowego
wzoru umowy dotyczącego realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
5. W przypadku otrzymania dotacji w kwocie przekraczającej 10 tysięcy złotych, oferent zobowiązany jest do
złożenia przed otrzymaniem środków, zabezpieczenia ustanawianego w formie weksla „in blanco” wraz
z deklaracją wekslową.
6. W przypadku otrzymania dotacji oferent zobowiązany jest do umieszczania logo Miasta Zabrze (zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie) oraz informacji „projekt realizowany/zrealizowano ze środków
budżetowych Miasta Zabrze” albo „projekt realizowany/ zrealizowano przy udziale środków budżetowych Miasta
Zabrze” na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych
i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania oraz zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie do
wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność oraz na stronie internetowej
Organizacji (jeśli istnieje).
7. Inne warunki:
8. Dodatkowych informacji na temat warunków udziału w otwartym
……………………………………w Zabrzu, tel. ……………………………………

konkursie

ofert

udziela

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z poźn. zm.) organ administracji publicznej zamierzający zlecić
realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, ogłasza
otwarty konkurs ofert.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 54/WKS/2015
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 27 stycznia 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR……………………………
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z ………………………………r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert
na realizację zadania/zadań publicznych w zakresie ………………………….……. w ....... roku
Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2a, 2b i 2d - 2f ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz.
1118 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr….............................. Rady Miasta Zabrze z dnia …………………
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na ………….. rok,
zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołać komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na
realizację zadania/zadań publicznych w zakresie ………….……………, w składzie:
1. Przedstawiciel organizacji pozarządowej:
2. Przedstawiciel Prezydenta Miasta Zabrze:
§ 2. Tryb pracy komisji określają zapisy Rocznego Programu Współpracy na ………….. rok.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć …………………………………………
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzyć …………………………………………….
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Zabrzu oraz na stronie internetowej Miasta Zabrze.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 15 ust. 2a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z poźn. zm.) organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs
ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 54/WKS/2015
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 27 stycznia 2016 r.
OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ O BEZSTRONNOŚCI
Komisja w zakresie: ……………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko członka komisji:
……………………………………………………………………………………..
Ja niżej podpisany oświadczam, że nie jestem członkiem ani nie jestem powiązany/a osobowo z podmiotami, które
złożyły ofertę w konkursie, a także nie pozostaję z żadnym z oferentów ubiegających się o dotację na zadania
w innych relacjach, które mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności, tzn.: nie pozostaję
w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związania z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli
z którymkolwiek z przedstawicieli oferentów ubiegających się o dotację, ich zastępcami prawnymi, członkami
władz lub innych organów osób prawnych ubiegających się o dotację oraz organizacji partnerskiej oferenta, jak
również osób wymienionych w ofercie w punkcie dotyczącym zasobów kadrowych przewidywanych do
wykorzystania przy realizacji zadania.
………………………………………
Czytelny podpis

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 54/WKS/2015
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 27 stycznia 2016 r.
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁANEJ W CELU OPINIOWANIA
OFERT, ZŁOŻONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH, ZLECONYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM
Zabrze, ……………………. r.
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁANEJ W CELU OPINIOWANIA
OFERT,
ZŁOŻONYCH
W OTWARTYCH
KONKURSACH
NA
FINANSOWANIE
LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH, ZLECONYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM
1. Komisja spotkała się po raz pierwszy w dniu ………….. o godz. …………. w Sali …….. Urzędu Miejskiego
w Zabrzu, przy ulicy …………………. Kolejne spotkania odbyły się ………………….i ……………..…….
2. W pracach Komisji udział wzięli członkowie powołani w drodze Zarządzenia nr …………….
Prezydenta Miasta Zabrze.
3. Tematem posiedzenia było rozpatrzenie ofert zgłoszonych przez organizacje pozarządowe na
dofinansowanie realizacji zadań:
1) ………………………………………………………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………………………………………………………….
4. W
głosowaniu
jawnym,
komisja
jednogłośnie,
wybrała
……………………………………………………………………………..

Przewodniczącego

Komisji –

5. Następnie przystąpiono do rozpatrywania ofert wykonując kolejno następujące czynności:
1) Sprawdzono prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę ofert, które wpłynęły w jego ramach z podziałem
na poszczególne zadania:
a) na zadanie nr 1 -………… oferty w zamkniętych i opieczętowanych kopertach;
b) na zadanie nr 2 – ………..ofert w zamkniętych, opieczętowanych kopertach;
c) na zadanie nr 3 – ……………. oferty w zamkniętych, opieczętowanych kopertach;
d) na zadanie nr 4 -………….. oferty w zamkniętych, opieczętowanych kopertach;
e) na zadanie nr 5 – .…………… ofert w zamkniętych, opieczętowanych kopertach.
2) Dokonano otwarcia kopert, odczytano nazwę zadania i nazwę oferenta.
3) Wszyscy obecni członkowie komisji
złożyli pisemne oświadczenia o nie pozostawaniu z żadnym
z reprezentantów oferentów w stosunku pokrewieństwa albo innym stosunku faktycznym, który mógłby budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności opinii.
4) W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej do rozpatrzenia merytorycznego przyjęto:
a) na zadanie nr 1 -……….. ofert na łączną kwotę …………………….;
b) na zadanie nr 2 – ……….ofert na łączną kwotę ………………........;;
c) na zadanie nr 3 – ……….oferty na łączną kwotę ……………...…...;;
d) na zadanie nr 4 -………...oferty na łączną kwotę …………….….…;;
e) na zadanie nr 5 – ………..ofert na łączną kwotę ……………..……...
6. Następnie przeprowadzono analizę ofert pod względem merytorycznym. Oceniano zgodnie z kryteriami
zawartymi w ogłoszeniu konkursowym.
7. Zaproponowano kwoty dotacji dla poszczególnych organizacji spełniających wymogi konkursowe:

ZADANIE NR 1
Lp.

Nazwa Oferenta

Tytuł zadania

Liczba punktów

Proponowana kwota

Suma
proponowanych kwot

ZADANIE NR 2
Lp.

Nazwa Oferenta

Tytuł zadania

Liczba punktów

Proponowana kwota

Suma proponowanych
kwot

ZADANIE NR 3
Lp.

Nazwa Oferenta

Tytuł zadania

Liczba punktów

Proponowana kwota

Suma proponowanych
kwot

8. Ogółem organizacje wnioskowały o dofinansowanie w wysokości ……………….. zł
9. Zaproponowana wysokość dotacji na rok ……………… to kwota ……………… zł
10. Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
11. Integralną część protokołu stanowią:
1) wypełniona karta oceny formalnej;
2) wypełnione karty oceny merytorycznej;
3) wypełniona karta podsumowująca ocenę merytoryczną.
Protokołowała

Podpisy członków Komisji

Załącznik Nr 5.1 do Zarządzenia Nr ......................................P
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia........................................r.

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 6

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 54/WKS/2015
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 27 stycznia 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR……………………………
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z ………………………………r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania/zadań publicznych Miasta
Zabrze
w zakresie …………………………… w .................. roku
Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2g-2h ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz.
1118 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr….............................. Rady Miasta Zabrze z dnia …………………
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na ………….. rok,
zarządza się, co następuje:
§ 1. W wyniku prac komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie
ofert na zadania publiczne Miasta Zabrze w zakresie ……………………………….. w ………….. roku, przyznać
dotacje w łącznej kwocie …………………… zł (słownie:……….…………………………………..) na
powierzenie/wsparcie realizacji zadań zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć ………………………………………………………….
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzyć …………………………………………….
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Zabrzu oraz na stronie internetowej Miasta Zabrze.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 54/WKS/2015
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 27 stycznia 2016 r.
ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM I KOSZTORYS REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
……………………………………………………………………………………………………………………….
(Nazwa oferenta)
.....................................................................................................................................................................................
(Tytuł zadania publicznego)
……………………………………………………………………………………………………………………….
(ID oferty)
(ID oferty)
Harmonogram
Zadanie publiczne realizowane w okresie od ……………… do…………………
Poszczególne działania w zakresie
Terminy
Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie
realizowanego zadania publicznego
realizacji
w zakresie realizowanego zadania publicznego
poszczególnych
Działań (od –
do)

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp
.

I

Rodzaj
kosztów

Koszty
merytoryczne
po stronie …
(nazwa
Oferenta):
1) .………….
2) …………..

II

Koszty obsługi
zadania
publicznego,
w tym koszty
administracyjn
e po stronie …
(nazwa
Oferenta) :
1) .…………..
2) …………..

Ilość
jedno
stek

Koszt
jednostkowy
(w zł)

Rodzaj
miary

Koszt
całkow
i-ty
(w zł)

z tego
do
pokrycia
z
wniosko
-wanej
dotacji
(w zł)

z tego
z finansowych
środków
własnych,
środków
z innych źródeł,
w tym wpłat
i opłat adresatów
zadania
publicznego
(w zł)

Koszt do pokrycia
z wkładu osobowego,
w tym pracy
społecznej członków
i świadczeń
wolontariuszy
(w zł)

III

Inne koszty,
w tym koszty
wyposażenia
i promocji
po stronie …
(nazwa
Oferenta) :
1) …………
2) ………....

IV

Ogółem:

Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
1

Przyznana kwota dotacji

2

Środki finansowe własne

3

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe
wymienione w pkt. 3.1, 3.2,3.3)

3.1

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego

3.2

środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje
z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)

3.3

pozostałe

4

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna
członków)
Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4)

5

…………….zł

……..%

…………….zł

……..%

…………….zł

……..%

…………….zł

……..%

…………….zł

……..%

…………….zł

……..%

…………….zł

……..%

…………….zł

100%

Finansowe środki z innych źródeł publicznych
Nazwa organu administracji publicznej lub
innej jednostki sektora finansów
publicznych

Kwota środków
(w zł)

Informacja o tym, czy
wniosek (oferta)
o przyznanie środków
został(-a) rozpatrzony
(-a) pozytywnie, czy też
nie został(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*

Termin rozpatrzenia –
w przypadku wniosków (ofert)
nierozpatrzonych do czasu
złożenia niniejszej oferty

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Data przyjęcia ……………………………………
Data zaakceptowania …………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..

(pieczęć oferenta oraz podpis osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)
……………………………………………….
Tel. kontaktowy
*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 54/WKS/2015
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 27 stycznia 2016 r.
DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO
jako zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy nr ……..……….……z dnia …………………..
o
wsparcie
realizacji
zadania
publicznego
pod
nazwą
……………………………………………………………...………………………………………….. w załączeniu
składamy do dyspozycji Miasta Zabrze, zwanego dalej „Wierzycielem”, weksel In blanco opatrzony klauzulą „bez
protestu” podpisany przez:
………………………………………………………………………………………………………….
(imię, stanowisko osoby/osób upoważnionej (-ych) do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w imieniu
Wystawcy weksla)
działającego/ych w imieniu : …………………………………………………………….……………..
……………………………………………………………………………………………………………
(pełna
nazwa podmiotu – Wystawcy – w imieniu, którego weksel został wystawiony, wraz z oznaczeniem siedziby)
który to weksel wierzyciel ma prawo wypełnić w każdym czasie do wysokości kwoty przyznanej dotacji
w wysokości ………..............wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi
od dnia przekazania środków na konto Wystawcy weksla do dnia zwrotu, powiększoną o stopę redyskonta weksli
i opatrzyć datą płatności, a także uzupełnić o inne klauzule według własnego uznania.
O wypełnieniu weksla Wierzyciel zawiadomi Wystawcę weksla listem poleconym wysłanym co najmniej
na 7 dni przed terminem płatności na podany poniżej adres.
Pismo zwrócone z adnotacją urzędu pocztowego: „nie podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się”
i tym podobne uznaje się za doręczone.
………………....…………….……................
...........................................................
(nazwa i adres Wystawcy weksla,
(czytelny podpis osoby (osób) upoważnionej (ych)
pieczęć Wystawcy weksla)
do zaciągnięcia zobowiązań)
Dane osób upoważnionych do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego:
Imię, nazwisko ………………………….………………….…….………..
Pełniona funkcja (zajmowane stanowisko) ………….………….………..
Seria i nr dowodu osobistego ……………….……………………………
Wydany przez ……………….………………….……………….…………
PESEL ……………….………………………………….…………………
Imiona rodziców ……………….………………………………….……….
Data i miejsce urodzenia ……………….…………………………….……
Adres zamieszkania ……………….……………………………….………
……………….………………….
(czytelny podpis)
Imię, nazwisko ………………………….………………….…….………..
Pełniona funkcja (zajmowane stanowisko) ………….………….………..
Seria i nr dowodu osobistego ……………….……………………………
Wydany przez ……………….………………….……………….…………
PESEL ……………….………………………………….…………………
Imiona rodziców ……………….………………………………….……….
Data i miejsce urodzenia ……………….…………………………….……
Adres zamieszkania ……………….……………………………….………
……………….………………….
(czytelny podpis)
WEKSEL IN BLANCO
Zabrze, ......……………………………….

Miejsce wystawienia:
………………………………………………………………………………………..............................
Data wystawienia:
……………..…………………………………………………………………………............................
Na kwotę:
………….……………...……………………………………………………………...........................zł
Do dnia ……………..………………………………………………………………………….................
zapłacę bez protestu za ten weksel własny na zlecenie Miasta Zabrze
kwotę…………..........................................................zł
(słownie:.……………………………………………………………………………….........................)
Płatny w ………………………………………………………………………………….......................
W imieniu ……………………………………………………………….
(nazwa i adres wystawcy weksla, pieczęć)
…………………………………………………….
(funkcja)
…………………………………………………….
(imię i nazwisko)
…………………………………………………….
(nr PESEL)
…………………....................……………………
czytelny podpis

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 54/WKS/2015
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 27 stycznia 2016 r.
Potwierdzam odbiór/zniszczenie weksla in blanco, złożonego w dniu ………………..................
tytułem zabezpieczenia zobowiązań wynikających z Umowy Nr ………………………. z dnia …………………..
o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą ……………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………....
(imię i nazwisko, podpis beneficjenta odbierającego dokument)
………………………………………………………
(imię i nazwisko, podpis pracownika wydającego/niszczącego dokument)
……………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, podpis pracownika zatwierdzającego/ osoby upoważnionej
do podpisywania)

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 54/WKS/2015
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 27 stycznia 2016 r.
WZÓR
UMOWA NR CRU/……….../…………..
o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą:
„…………………………………………………………………….”
zawarta w dniu ……………………. w Zabrzu
między: Miastem Zabrze
z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, zwanym dalej
„Zleceniodawcą” reprezentowanym przez: ………………………………….– ………………………………….,
w imieniu którego z upoważnienia działa ……………………………………………………
a:
………………………………………………..z siedzibą ……………………………,
numer KRS…………….
reprezentowanym przez:
1. ……………………………………….- leg. się Dow. Osobistym Nr ………………………………
zwanym dalej „Zleceniobiorcą”.
Osoba do kontaktów roboczych: …………………………………………………………………………………
§ 1. Przedmiot umowy
1. Zleceniodawca
zleca
Zleceniobiorcy,
zgodnie
z przepisami
ustawy
……………………………………………………………………………………………………….zwanej
dalej
„ustawą”,
realizację
zadania
publicznego
pod
tytułem:
„………………………………………………………………………………………………..”
określonego
szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu …............................ r. z uwzględnieniem aktualizacji
opisu poszczególnych działań w harmonogramie i kosztorysie zwanego dalej „zadaniem publicznym”,
a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej
umowie.
2. Niniejsza umowa jest umową o ……………………… realizacji zadania publicznego, w rozumieniu
art. 16 ust. 1 ustawy.
3. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą stwierdzenia przez Zleceniodawcę prawidłowego zrealizowania zadania
publicznego w szczególności pod względem merytorycznym, finansowym i formalnym.
4. Oferta oraz aktualizacje opisu poszczególnych działań, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki do
niniejszej umowy.
§ 2. Sposób wykonania zadania publicznego
1. Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia ………………
r.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne zgodnie z ofertą, z uwzględnieniem aktualizacji
opisu poszczególnych działań harmonogramu i pozycji kosztorysu.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał na
warunkach określonych niniejszą umową. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji
umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji, oraz odsetek bankowych od
przekazanych przez Zleceniodawcę środków, które należy wykorzystać wyłącznie na realizację zadania
publicznego.

4. (Jeśli dotyczy) Zleceniodawca wyraża zgodę na bezpośrednie wykonanie zadania lub jego części przez
podwykonawców lub partnerów Zleceniobiorcy.
5. Zleceniobiorca oświadcza, że nie zawierał i nie zawrze innych umów na realizację zadania, o którym mowa
w § 1 w części dofinansowanej przez Zleceniodawcę.
6. Zleceniobiorca oświadcza, że w dniu podpisania umowy odpis z właściwego rejestru, stanowiący załącznik
do niniejszej umowy, jest zgodny ze stanem faktycznym i prawnym.
§ 3. Wysokość dotacji w całkowitym koszcie zadania
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego kwotę dotacji w wysokości
………….. zł (słownie:…………………………………………..) na rachunek bankowy Zleceniobiorcy: nr
rachunku: ……………………………………
w następujący sposób:
I transza w wysokości ……….……. zł (słownie:…………………………………..) w terminie …………..,
II transza w wysokości …………….. zł (słownie:…………………………………) w terminie ……….......,
2. Zleceniobiorca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 1 rachunku bankowego
i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych
rozliczeń ze Zleceniodawcą, wynikających z umowy.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania:
1) środków finansowych własnych w wysokości: ……………….….. zł (słownie:…………………….………..)
2) środków finansowych z innych źródeł w wysokości:………………zł (słownie:………………………..……)
w tym:
a) wpłat i opłat adresatów zadania publicznego w wysokości:…………..zł (słownie:…………………...……....)
b) środków finansowych z innych źródeł publicznych, przyznanych przez…………………....w
wysokości:…..............………….zł (słownie:……………………………….………)
c) środków pozostałych w wysokości:…………………zł
3) Wkładu osobowego o wartości: ………. zł (słownie:………………………………….)
4. Całkowity koszt zadania publicznego, stanowi sumę kwot dotacji, środków finansowych własnych, środków
finansowych z innych źródeł oraz wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej
członków), o którym mowa w ust. 1 i 3, i wynosi ……………… zł (słownie:…………………….)
5. Przekazanie kolejnej transzy nastąpi po złożeniu sprawozdania częściowego, o którym mowa w §11. (jeśli
dotyczy)
6. Strony dopuszczają, na podstawie pisemnej zgody, możliwość przesunięcia środków z uzyskanej dotacji
pomiędzy pozycjami kosztorysu wymienionymi w załączniku niniejszej umowy bez konieczności sporządzenia
aneksu, z wyłączeniem zwiększenia w pozycjach dotyczących wynagrodzeń i honorariów, o ile nie zmieni się ich
suma.
§ 4. Procentowy udział dotacji w kosztach zadania publicznego
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany zachować procentowy udział dotacji, o którym mowa w ust. 2,
w całkowitych kosztach zadania publicznego, o których mowa w § 3 ust. 4.
2. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosi nie więcej niż …………%
§ 5. (Jeśli dotyczy)Ograniczenia wydatkowania dotacji w zakresie niektórych rodzajach kosztów
W ramach dotacji będzie można rozliczyć m.in.:
1. ………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………
§ 6. (Jeśli dotyczy)Zamówienia opłacane z dotacji

Do zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, opłacanych ze środków pochodzących z dotacji stosuje się
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz.
907 z późn. zm.).
§ 7. Dokumentacja finansowo-księgowa i ewidencja księgowa
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej
i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację
poszczególnych operacji księgowych.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania
publicznego przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobiorca realizował
zadanie publiczne.
§ 8. Obowiązki informacyjne Zleceniobiorcy
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania, że zadanie jest współfinansowane/finansowane ze
środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja o treści „projekt realizowany/zrealizowano ze środków
budżetowych Miasta Zabrze” albo „projekt realizowany/ zrealizowano przy udziale środków budżetowych Miasta
Zabrze” powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach
oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego, a także w miejscu jego realizacji.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczania logo Miasta Zabrze na wszystkich materiałach (zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie), w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych
i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania oraz zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie do
wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.
§ 9. Uprawnienia informacyjne Zleceniodawcy
Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do rozpowszechniania w dowolnej formie, przy użyciu dowolnego
rodzaju przekazu medialnego, promocyjnego i informacyjnego, nazwy oraz adresu Zleceniobiorcy, przedmiotu
i celu, na który przyznano środki oraz informacji o wysokości przyznanych środków.
§ 10. Kontrola zadania publicznego
1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez Zleceniobiorcę,
w tym wydatkowania przekazanej dotacji oraz środków, o których mowa w § 3 ust. 3. Kontrola może być
przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu do czasu ustania obowiązku,
o którym mowa w § 7 ust. 2.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Zleceniodawcę mogą badać
dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania
zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonywania zadania publicznego.
Zleceniobiorca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki
informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
3. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Zleceniodawcę zarówno w siedzibie
Zleceniobiorcy, bądź w miejscu wskazanym przez Zleceniobiorcę, jak i w miejscu realizacji zadania publicznego.
4. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę, a w przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie.
5. Zleceniobiorca jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków
i zaleceń, o których mowa w ust. 4, do ich zastosowania i powiadomienia o tym Zleceniodawcy.
§ 11. Obowiązki sprawozdawcze Zleceniobiorcy
1. Zleceniodawca wzywa Zleceniobiorcę do złożenia sprawozdania częściowego z wykonania zadania
publicznego według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego, określającego wzór oferty i ramowy wzór umowy dotyczący realizacji zadania
publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania tego zadania, w terminie do …………. r.
2. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego zostanie sporządzone przez Zleceniobiorcę
według wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego,
o którym mowa w § 2 ust. 1.

3. Jeżeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest
równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu, to uznaje się go za zgodny z kosztorysem wtedy,
gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż ………….. %.
4. Obowiązek, o którym mowa w § 4 ust. 1, uważa się za zachowany, jeżeli procentowy udział dotacji,
o którym mowa w § 4 ust. 2, w całkowitym koszcie zadania publicznego dotacji nie zwiększy się o więcej niż
……..…..%.
5. Przekroczenie limitów, o których mowa w ust. 3 i 4, uważa się za pobranie dotacji w nadmiernej wysokości.
6. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca, w wyznaczonym terminie, przedstawił dodatkowe
informacje i wyjaśnienia do sprawozdań, o których mowa w ust. 1 - 3.
7. W przypadku niezłożenia sprawozdań, o których mowa w ust. 1 - 3, Zleceniodawca wzywa pisemnie
Zleceniobiorcę do ich złożenia.
8. W przypadku niezastosowania się do wezwania, o którym mowa w ust. 7, Zleceniobiorca zapłaci karę
umowną w wysokości ………… zł.
9. Niezastosowanie się do wezwania może być podstawą odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę.
10. Dostarczenie sprawozdania końcowego jest równoznaczne z udzieleniem Zleceniodawcy prawa do
rozpowszechniania jego tekstu w sprawozdaniach, materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz innych
dokumentach urzędowych.
§ 12. Zwrot środków finansowych
1. Przekazane środki finansowe z dotacji, określone w § 3 ust. 1, Zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać
do dnia 31 grudnia każdego roku, w którym realizowane jest zadanie publiczne, nie później jednak niż do dnia
zakończenia realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 2 ust. 1. Kwotę dotacji niewykorzystaną
w terminie Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić odpowiednio do dnia 15 stycznia następnego roku
kalendarzowego lub w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, o którym mowa
w § 2 ust. 1.
2. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze
………………………………………………….
3. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 1, naliczane są odsetki
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy Zleceniodawcy
o numerze ………………………………………………………………
4. Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji, podlegają zwrotowi na rachunek
bankowy Zleceniodawcy na zasadach określonych w ust. 1-3.
5. Od kwoty dotacji, pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w § 10 ust. 5, naliczane są odsetki
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych
i przekazywane na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze ……………………………………………….
§ 13. Rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron
1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które
Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych Strony określą
w protokole.
§ 14. Odstąpienie od umowy przez Zleceniobiorcę
1. Zleceniobiorca może odstąpić od umowy do dnia przekazania dotacji/I transzy dotacji w przypadku
wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy.
2. Zleceniobiorca może odstąpić od umowy jeżeli Zleceniodawca nie przekaże dotacji/I transzy dotacji
w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż do dnia przekazania I transzy dotacji.
3. W przypadku odstąpienia przez Zleceniobiorcę od wykonania umowy po przekazaniu przez Zleceniodawcę
I transzy dotacji Zleceniodawcy przysługuje kara umowna w wysokości ……………. zł.
§ 15. Rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę

1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) stwierdzenia wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem;
2) stwierdzenia nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w szczególności zmniejszenia zakresu
rzeczowego realizowanego zadania;
3) stwierdzenia przekazania przez Zleceniobiorcę części lub całości dotacji osobie trzeciej, mimo że
nie przewiduje tego niniejsza umowa;
4) nieprzedłożenia przez Zleceniobiorcę sprawozdania z wykonania zadania w terminie i na zasadach określonych
w niniejszej umowie;
5) odmowy poddania się przez Zleceniobiorcę kontroli albo nie doprowadzenia przez Zleceniodawcę w terminie
określonym do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
2. Zleceniodawca, rozwiązując umowę, określi kwotę dotacji podlegającą zwrotowi w wyniku stwierdzenia
okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,
naliczanymi od dnia przekazania dotacji, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który
należy dokonać wpłaty.
3. W przypadku nieuiszczenia w terminie określonym w ust. 2 kwoty dotacji podlegającej zwrotowi wraz
z odsetkami, od kwoty tej nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy
od dnia następującego po upływie terminu zwrotu dotacji, określonego w ust. 2.
§ 16. Nieuzyskanie dotacji z innego źródła publicznego
1. Jeżeli nie zostaną przyznane finansowe środki z innych źródeł publicznych, o których mowa
w § 3 ust. 4 Zleceniobiorca ma obowiązek przekazać Zleceniodawcy informację o tym niezwłocznie, jednakże
nie później niż w ciągu 7 dni od stosownego rozstrzygnięcia właściwego organu.
2. Jeżeli z informacji, o której mowa w ust. 1, wynika, że zrealizowanie zadania publicznego przez
Zleceniobiorcę na warunkach niniejszej umowy nie jest możliwe, każda ze Stron może odstąpić od umowy.
3. Jeżeli z informacji, o której mowa w ust. 1, wynika, że zadanie publiczne może być zrealizowane
w ograniczonym zakresie, Strony mogą dokonać stosownej zmiany treści umowy.
4. W razie nieprzekazania informacji w terminie, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca nie może odstąpić od
umowy w trybie, o którym mowa w ust. 2 i ma obowiązek zagwarantować na realizację zadania środki
w wysokości środków wnioskowanych, które nie zostały Zleceniobiorcy przyznane.
§ 17. Zabezpieczenie
1. W przypadku otrzymania dotacji w kwocie przekraczającej 10 tysięcy złotych, Zleceniobiorca składa do
komórki organizacyjnej przed otrzymaniem środków zabezpieczenie ustanawiane w formie weksla „in blanco”
wraz z deklaracją wekslową.
2. Minimalna kwota zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, nie może być mniejsza niż wysokość
dofinansowania realizacji zadania publicznego. W przypadku nieprzedłożenia weksla ”in blanco” wraz z deklaracją
wekslową umowa ze Zleceniobiorcą jest nieważna.
§ 18. Zakaz zbywania rzeczy zakupionych za środki pochodzące z dotacji
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nie zbywania związanych z realizacją zadania rzeczy zakupionych na
swoją rzecz za środki pochodzące z dotacji przez okres 5 lat od dnia dokonania ich zakupu.
2. Z ważnych przyczyn Strony mogą zawrzeć aneks do niniejszej umowy, zezwalający na zbycie rzeczy przed
upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem, że Zleceniobiorca zobowiąże się przeznaczyć środki
pozyskane ze zbycia rzeczy na realizację celów statutowych.
§ 19. Forma pisemna oświadczeń
1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają pod
rygorem nieważności zawarcia w formie pisemnej aneksu.
2. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej.
§ 20. Odpowiedzialność wobec osób trzecich

1. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku
z realizacją zadania publicznego.
2. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem
i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Zleceniobiorca
odbiera stosowne oświadczenia osób, których te dane dotyczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.), jest operatorem tych danych
i dokonuje stosownych zgłoszeń zgodnie z ustawą.
Postanowienia końcowe
§ 21. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
§ 22. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony będą
starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie
właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy sądu powszechnego.
§ 23. Umowa niniejsza została sporządzona w ………………………….. jednobrzmiących egzemplarzach,
w tym ……………... dla Zleceniobiorcy.
Zleceniobiorca:
Załączniki:

Zleceniodawca:

1) oferta realizacji zadania publicznego.
2) zaktualizowany harmonogram lub kosztorys realizacji zadania publicznego.
3) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru, ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 54/WKS/2015
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 27 stycznia 2016 r.
ANEKS Nr ………./………….
Do umowy NR CRU/…../………. z dnia ……………. r. o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego
pod nazwą:
„…………………………………”
zawarty
w dniu
………………………
pomiędzy
Miastem
Zabrze
z siedzibą
przy
……………………………………………………….., zwaną dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowaną przez:
Prezydenta Miasta Zabrze – …………………………………………….., w imieniu którego z upoważnienia działa
…………………………………………………
a:
………………………………. z siedzibą w ………………………….., ul. ………………………………
numer KRS ……………………………….
reprezentowanym przez:
1. …………………………………..
Nr………………………………
2. …………………………………..
………………………………

-

……………………….leg.
……………………….

leg.

się
się

Dow.
Dow.

Osobistym

Osobistym

Nr

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”
§ 1. Strony umowy postanawiają zgodnie wprowadzić następujące zmiany do wyżej wymienionej umowy:
1. § ………. ust. ………. otrzymuje następujące brzmienie:
1………………………………………………………………………………………………………………………
………….;
2. § ……. ....ust. ………. otrzymuje następujące brzmienie:
2………………………………………………………………………………………………………………………
………….;
§ 2. Aktualny harmonogram, kosztorys oraz niniejszy aneks stanowią integralną część umowy.
§ 3. Inne postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.
Zleceniobiorca

Zleceniodawca

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 54/WKS/2015
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 27 stycznia 2016 r.
PROTOKÓŁ
Z kontroli realizacji zadania publicznego przeprowadzonej w …………………………
…………………………………..
Przedmiot kontroli:
Realizacja zadania w zakresie ……………… pod tytułem: …………………………
Podstawa prawna kontroli:

w dniu

1. art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),
2. §… umowy nr ………… o realizację zadania …………… zawartej w dniu ……………
pomiędzy Miastem Zabrze a ……………………………………
Podmiot kontroli:
1. ………………
2. ………………
Kontrolujący:
1. ……………………… – pracownik ……………….………………..….Urzędu Miejskiego w Zabrzu,
działający na podstawie upoważnienia z dnia …………… wydanego przez
Prezydenta Miasta Zabrze – ……………………………………………...
2. ……………………… – pracownik ……………….………………..….Urzędu Miejskiego w Zabrzu,
działający na podstawie upoważnienia z dnia …………… wydanego przez
Prezydenta Miasta Zabrze – ……………………………………………...
Okres objęty kontrolą: ………………………………………………………………………………………….
Kontrola odbywała się w zakresie prawidłowości:
wydatkowania środków przewidzianych na realizację zadania publicznego

1. Przebieg kontroli:
2. Wnioski i zalecenia pokontrolne:
realizacji zadania publicznego

1. Przebieg kontroli:
2. Wnioski i zalecenia pokontrolne:
Prowadzenia dokumentacji realizacji zadania publicznego

1. Przebieg kontroli:
2. Wnioski i zalecenia pokontrolne:
Podpisy osób kontrolowanych:
Otrzymują:
1. Podmiot kontrolowany
2. a/a

Podpisy osób kontrolujących:

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 54/WKS/2015
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 27 stycznia 2016 r.
……………………………………………………………………………………………………………….
(Nazwa organizacji)
………………………………………………………………………………………………………………...
(Tytuł zadania publicznego)
………………………………………………………………………………………………………………...
(Rodzaj zadania publicznego)
………………………………………………………………………………………………………………...
(Data złożenia wniosku)
………………………………………………………………………………………………………………...
(Wnioskowana kwota dotacji)

Uznaje się celowość realizacji zadania publicznego
Uzasadnienie:

Przyznana kwota dotacji wynosi:
...............................................................................................................................................

Nie uznaje się celowości na realizację zadania publicznego
Uzasadnienie:

……………………………………………………………………
Podpis Prezydenta Miasta Zabrze

