Zarządzenie Nr 33/ BWP/2021
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 27/01/2021r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku na terenie
Gminy Knurów.
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 19 w związku z art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. z 2020 r. Dz. U. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2020 r. Dz.U. poz.1057 z późn.
zm.), oraz § 9 ust.1 załącznika do Uchwały Nr XXXII/401/20 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2020r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami pożytku publicznego na 2021 rok.

zarządza się, co następuje:

1. Przeprowadzić konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku na terenie Gminy Knurów
dotyczących:
1) prowadzenia szkoleń, rehabilitacji i grup wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnością,
2) organizacji działań proekologicznych,
3) organizacji działań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa kulturowego,
4) organizacji działań aktywizujących mieszkańców,
5) organizacji działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
6) promocji działalności artystycznej i sportowej osób z niepełnosprawnością,
7) edukacji społecznej,
8) promocji działalności hobbystycznej,
9) organizacji działań związanych z pomocą dla najuboższych mieszkańców
2. Podać do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie i na stronie
internetowej Urzędu Miasta Knurów treść ogłoszenia o konkursie na realizację zadań publicznych,
które stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Inspektorowi BWP Krystianowi Pluta.
4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Piotrowi Surówka.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
ADAM RAMS

Załącznik do Zarządzenia nr 33/BWP/2021
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 27.01.2021r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na zadania publiczne realizowane na terenie Gminy Knurów
§1
1. Prezydent Miasta Knurów informuje, że organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego
mogą ubiegać się o dotacje na dofinansowanie zadań publicznych do realizacji w 2021 roku. Celem
konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych na terenie Gminy
Knurów określonych w programie współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami pożytku publicznego na 2021 rok ( Uchwała Nr XXXII/401/20 z dnia 18.11. 2020 r.).
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane poprzez :
a) prowadzenie szkoleń, rehabilitacji i grup wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnością,
b) organizację działań proekologicznych,
c) organizację działań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa kulturowego ,
d) organizację działań aktywizujących mieszkańców,
e) organizację działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
f) promocję działalności artystycznej i sportowej osób z niepełnosprawnością,
g) edukację społeczną,
h) promocję działalności hobbystycznej,
i) organizacja działań związanych z pomocą dla najuboższych mieszkańców.
3. Realizacja zadań określonych w ust.2, musi być zgodna z celami szczegółowymi określonymi
w programie współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
pożytku publicznego na 2021 rok.
§2
Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się w terminie od 17 lutego
2021 roku, a kończy nie później niż do 15 grudnia 2021 roku.
§3
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w obszarze polityki społecznej:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. 2020 r. poz.1057 z późn. zm.),
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności w zakresie j. w.
§4
1. Na realizację ofert wyłonionych w konkursie Prezydent Miasta Knurów przeznacza środki finansowe
w łącznej wysokości 119.000 zł.
a) na zadania określone w §1 ust.2 ppkt a, kwotę 35.000zł,
b) na zadania określone w §1 ust.2 ppkt b, kwotę 5.000zł,

c) na zadania określone w §1 ust.2 ppkt c-i, kwotę 79.000zł,
2. Zadania określone w §1 ust.2 ppkt a-i były realizowane w 2020 roku na łączną kwotę 119.000zł
3. Dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych
kosztów zadania.
§5
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 19.02.2021 r. oferty zgodnej ze wzorem
opublikowanym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5. Szczegółowych
informacji udziela w Urzędzie Miasta Knurów pod numerem telefonu: 0-32 339-22-52 Krystian Pluta.
Formularze wniosków dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta j /w oraz na stronie internetowej Urzędu
Miasta www.knurow.pl.
§6
1. Przy wstępnym rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria formalne:
a) oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
b) oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane,
c) oferty muszą spełniać wymogi określone w art.14 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
§7
1. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą niżej wymienione kryteria ocenne :
a) szczegółowe określenie konieczności realizacji projektu - punktacja od 0 do maksimum 2 punktów,
b) organizacyjne: w tym zasoby rzeczowe,zasoby kadrowe, doświadczenie w realizacji podobnych
przedsięwzięć - punktacja od 0 do maksimum 5 punktów,
c) cykliczność proponowanego projektu, zakładani partnerzy i beneficjanci - punktacja od 0 do
maksimum 3 punktów,
d) finansowe - wkład własny finansowy, rzeczowy i pracy społecznej w realizowanym zadaniu powinien
wynosić co najmniej 20% kosztów zadania ( minimum 10% wkładu finansowego) - punktacja od 0
do maksimum 2 punktów,
e) ocena kalkulacji kosztów pod kątem celowości, oszczędności i efektywności wykonania zadania
- punktacja od 0 do maksimum 2 punktów.
f) ocena skuteczności informowania, że zadanie publiczne jest dofinansowane ze środków Gminy
Knurów - punktacja od 0 do maksimum 2 punktów.
§8
1. Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową. Skład Komisji określi Zarządzeniem Prezydent Miasta
Knurów.
2. Decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Knurów po zapoznaniu się z opinią Komisji
Konkursowej.
3. O podjętych decyzjach Oferenci będą mogli się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

5. Wysokość kwoty środków finansowych na realizację zadań może ulec zmianie.
6. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
8. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje działające statutowo w obszarze Gminy
Knurów.
9. Nie będą brane pod uwagę uzupełnienia oferty po wyznaczonym terminie ich składania.
10.Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów
określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkości do 10% danego kosztu.
§9
1. Koszty kwalifikowane dotyczące realizacji zadań:
a) opłaty lokalowe,obliczone jako odpowiednia proporcja kosztów związanych z realizacją zadania,
b) zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania,
c) honoraria i wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania i nie
mogą przekraczać 80% kwoty dotacji,
d) koszty transportu, koszty organizacji spotkań, wyjazdów integracyjnych,
e) koszty promocji przedsięwzięcia,
f) wyżywienie i zakwaterowanie uczestników wyjazdów związanych z realizacją zadania,
g) wynajem obiektów i sprzętu, niezbędnych do realizacji zadania,
h) zakup niezbędnego wyposażenia apteczek dla zabezpieczenia medycznego,
i) opłaty pocztowe, bankowe, materiały biurowe, bezpośrednio związane z realizacją zadania,
2. Wynagrodzenie pracowników administracyjno - technicznych podmiotu składającego ofertę stanowi
koszt ogólny realizacji zadania i nie może być sfinansowany z dotacji Gminy Knurów.
§10
1. Warunkiem zawarcia umowy jest:
a) otwarcie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,
b) dostarczenie korekty planu finansowego na realizację zadania w przypadku przyznania
dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego
w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. Poz. 2057).

PREZYDENT MIASTA
ADAM RAMS

