ZARZADZENIE NR AS .. 2020
PREZYDENTA MIASTAZIELONA G6RA
z dnia

stycznia 2020 r.

w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na reaiizacjf zadah publicznych
Miasta Zielona G6ra w 2020 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 2a, 2b i 2da pkt 1 ustawy z dnia
24 kwetnia 2003 r. o dziafalnoici poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688
z p6zn.zm.^>), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z p6zn.zm.2)) i § 13 ust. 2 zarz^dzenia nr 1.2015.K Prezydenta Miasta Zielona G6ra -

kierownika urz^du - z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu organlzacyjnego Urz^u Miasta
Zielona G6ra z pozn. zm.^')zarzqdza sif, co nast^puje;
§ 1. Ogfasza siQ otwarty konkurs ofert na realizacj^ zadaii publicznych w 2020 roku przez
organizacje pozarz^dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaiainoSci poZytku
publicznego i o wolontariacie, dziatej^ce na terenie Miasta Zielona G6ra lub na rzecz jego
mieszkahcow, w zakresie wspblpracy i rozwijania kontaktdw z miastami partnerskimi
i zaprzyjainionymi, zgodnie z zasadami okreSlonymi w zat^czniku do zarz^dzenia.
§ 2. 1. Do przeprowadzenia post^powania konkursowego oraz oceny ofert zto2onych w ramach
konkursu okre^lonego w § 1 powoluje siQ komisj^ konkursow^ zwan^ dalej .komisjA'2. W sktad komisji wchodzq:
1) Wioleta Har^zlak - przewodnicz^ca komisji;
2) Iwona Skowrohska - zast^pca przewodniczAcej;
3) Monika Jakubowska - cztonek;
4) Weronika Wzi^tek - cztonek;
5) Natalia Bylina-cztonek.

3. Komisja dziata na podstawie przepisdw uchwaty nr XV.293.2019 Rady Miasta Zielna Gdra z
dnia 29 pazdziernika 2019 r. w sprawie Programu wspdipracy Miasta Zielona Gdra z organlzacjami
pozarzqdowyml na rok 2020(Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 2990).

§ 3. Propozycje wyboru oferentow i podziatu srodkow finansowych na wykonywanie zadah
publicznych komisja przedstawi Prezydentowi Miasta w terminie 5 dni od zakohczenia prac.
§ 4. Wykonanie zarzAdzenia powierza si^ zast^pcy naczelnika Wydziatu Funduszy Europejskich.
§ 5. ZarzAdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuietynle informacji

Publicznej.
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OGtOSZENIE

Prezydent Miasta Zlelona G6ra
ogtasza:

otwarty konkurs ofert na reaiizacj^ zadah pubilcznych Miasta Zlelona Gdra w 2020 tx)ku
w zakresie:

WSP6LPRACY I R0ZWIJAN1A KONTAKTOW Z MIASTAMI PARTNERSKIMl
1 zaprzyjaZnionymi

i.

Rodzaj i formy zadania.

I. Zadania w zakresie wspdtpracy i rozwijania kontaktdw zmiastami partnerskimi

i zaprzyjaznionymi mog^byc w^onywane poprzez reaiizacj^ nast^puj^cych przedslQwzlQd:
1)organizacja mi^dzynarodowych imprez sportowych, kuiturainych, o^wialowych;
2)rehabilitacja os6b niepeinospravimych,
3) wspolpraca dzieci 1 mtodziezy w zakresie:

a) partnerstwa szkol iub wymiany uczniow;
b)ochrony srodowiska.

c) mi^dzynarodowych imprez rekreacyjno sportowych oraz spotkah maj^cych na celu
upowszechnianie rozwoju kultury, sztuki i tradycji,

4)wspieranie imprez i przedsiQWzi^c rozwijaj^cych wspdtpracQ z miastami partnerskimi i
zaprzyjainionymi.

II. WysokoSd irodkdw pubilcznych przeznaczonych na reallzacjf tego zadania.
1, Na reaiizacjQ zadania planuje sIq przeznaczyd kwotQ w wysokoSci 121 746 ziotych (slownie: sto

dwadzieScia jeden tysiQcy siedemset czterdzie^i ss^^tych),zzastrze2eniem ust. 2.
2.

Kwota ta mo±e uiec zmianie w orzyoadku stwierdzenia. ze zadanie mozna zrealizowac

mnieiszvm kosztem iub ziozone ofertv nie uzvskaia akceotacii Prezvdenta Miasta Zieiona G6ra iub
zaistnieie koniecznosd zmnieiszenia budietu w czeici orzeznaczonei na reaiizacie zadania
zprzvczvn niemoiliwvch do orzewidzeniawdniu ooiaszania konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zlecenie zadania i udzieianie dotacji nast^puje z odpowiednim zastosowaniem przepisow art. 16

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzi^alno^ci poiytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z
2019 r. poz. 688 z pdzn.zm.).
2. Wysokosc dotacji mo2e by6 ni2sza ni2 wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi
przyshjguje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania Iub rezygnacji zjego
reaiizacji.
3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, oferent zobowi^zany jest dostarczyd przed podpisaniem
umowy - zaktualizowaneoo zakresu rzeczoweoo i finansoweoo.
4. Prezydent Miasta Zieiona Gora moze odmdwid podmiotowi wytonionemu w konkursie

przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaze siQ, iz rzeczywisty zakres
realizowanego zadania znacz^co odbiega od opisanego w ofercie, podmiot iub jego reprezentanci
utrac^ zdoinoid do czynno^ci prawnych, zostanei ujawnione nieznane wczesniej okoiicznoSci
podwazaj^ce wiarygodnosc merytoryczn^ iub finansow^oferenta.

5. Szczegotowe i ostateczne warunki reaiizacji, finansowania i rozliczania zadania reguiuje umowa
zawarta pomi^dzy oferentem a Miastem Zieiona Gdra.
IV. Termin I warunki reaiizacji zadania.

1. Zadanie winno byd zreaiizowane w 2020 roku, z zastrzezeniem, ie szc^dlowe tenminy realizaqi
zadania okredlone zostansiw umowie.

2. Zadanie winno byd zreaiizowane z najwyzsz^ starannosci^ zgodnie z zawart^ umow^ oraz
obowi^zuj^cymi standardami i przepisami w zakresie opisan^ w ofercie.

3. Oferent wydatkuje przyznane w trybie dotacji ^rodki finansowe, po podpisaniu umowy z Miastem
Zieiona Gdra.

4. Je2eli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z reaiizacji zadania

publicznego nie bQdzie rdwny z kosztem okredlonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu, to uznaje
siQ go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nast^ilo jego zwi^kszenie owi^cej niz 30 %,
natomiast jego zmniejszenie mo2e nast^id w dowoinej wysokodci.

5. Ubiegaj^c sIq o ziecenie reaiizacji zadania w formie wsparcia oferent zobowi^zany jest do
wniesienia wtasnego wktadu finansowego.

V. Termin sktadania ofert.

1. Oferty nalezy sWadac w sekretariacie Wydziahi Funduszy Europejskich Urz^du Miasta Zielona
G6ra, yl. Stary Rynek 1, pok. 1 na II pi^trze, 65-067 Zielona Gbra, wterminie do rinia
2020 r. ■ do oodz. 1S:00

2. O terminie zfolenta oferty decyduje data wptywu do urz^du.

3. Druk oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego mo±na pobrad ze strony
internetowej Miasta Zielona Gora: wwwjielona-qora.oi z zaktadki ..Organizacje pozarz^dowe" „Konkursy ofert", ze strony Biuletynu Informacji Pubiicznej urzQdu www.biD^elona-nor*
z dziahj ..Konkursy ofert" oraz w sekretariacie Wydziatu Funduszy Europejskich UrzQdu Miasta
Zielona Gbra, ul. Stary Rynek 1, pok. 1 na II pi^trze.
4. Do oferty naleiy zaiqczyd:

1) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentowania podmiotu sktadaJ^,cego oferty nii wynika
z KRS lub innego wtesciwego rejestru - dokument potwierdzaj^cy upowaznienie do dziatania
w imieniu oferenta (petnomocnictwo), zawieraj^cy:

a) upowaznienie na sktadanie oferty na realizacji okreslonego zadania publicznego i/iub,
b) zgodi na zawarcie umowy w imieniu podmiotu sktadajicego oferti,

2)informacji zawieraJiCi numer rachunku bankowego oferenta oraz dane osoby upowaznionej lub
osob upowainionych do zawierania umow (imii, nazwisko oraz numer PESEL
SUnformacie

o

akceptacii

zadania

przewidzianeoo

w

ofercie

orzez

wtadze

partnerskieao/zaDrzviainioneqo miasta - doouszcza sie w formie oisma. maiia. faksu ito.

5. Dokumenty dolaczone do oferty naiezy zto2y6 w formie oryginatu lub kopii opatrzonej klauzuii,:
..stwierdiam zgodnoid z oryginafem" wraz z datei na kazdej stronie dokumentu oraz podpisem
osoby uprawnionej do skladania odwiadczeh woii w imieniu organizacji pozarza.dowej.
6. W przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponuji pieczatkami imiennyml, podpis powinlen

zawierac petne imii i nazwisko oraz funkcji p^nionq w reprezentacjl organizacji pozarzadowej.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.
1. Wybor ofert zostanie dokonany w clagu 30 dni od upiywu terminu sktadania ofert.

2. W przypadku projektow z partnerami z Brandenburgii i Saksonii dotacja powinna stanowlc wklad
wlasny organizacji do poisko-niemieckich projektbw euroregionalnych w ramach Europejskiej
Wspdipracy Terytoriainej.

3. Oferty ztozone po terminie lub przez podmiot nieuprawniony nie bida rozpatrywane.
4. Oferty zwierajace btidy formalne nieuzupetnione w terminie 5 dnI od dnia powiadomienia
pisemnego, mailowego lub telefonicznego -zostanaodrzucone z przyczyn formalnych.
5. Za btad formainv przvimuie sie w szczeobino^ci ztozenie ofertv:

a) w niewtasciwy sposbb (przestanie faxem, drogaelektroniczna);
b)
c)
d)
e)
f)

na niewtasciwym druku oferty:
t>ez podpisbw osbb upowaznionych;
wypetnionej w sposbb nieczyteiny(uniemo^iwiajacy przeczytanie);
niekompietnie wypetnionej;
bez wymaganych zatacznikbw;

g) dotyczacej realizacji wiicej r\\i jednego zadania;
h) przez organizacji pozarzadowa, ktbra wedtug statutu nie prowadzi dzialaino^ci
w dziedztnie objitej konkursem;

I) zawierajacej blidna kaikuiacji przewidywanych kosztbw realizacji zadania.

j) wraz z dc^a^^zonymi do oferty kopiami dokumentbw bez potwierdzenia ich zgodno^ci z
oryginatem.

6. Oferty, ktbre przeszty oceni formalna zostaja poddane ocenie merytorycznej.
7. Wszystkie oferty spdniaJace kryteria fonnalne sa oceniane przez Komisji Konkursowa powotana
przez Prezydenta Miasta Zielona Gbra.
8. Podstawowym warunkiem udzieienia dotacji organizacji pozarzadowej jest zgodnoSc prowadzonej
przez niadziatainoSci statutowej zdziedzinazlecanego zadania.
9. Ponadto oferta podiega ocenie w zakresie:

1) mo^iwoici realizacji zadania publicznego przez oferenta;
2) przedstawionej kaikuiacji kosztbw realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania;

3) proponowanej jakosci wykonania zadania i kwalifikacji osbb, przy udziale ktbrych oferent
bidzie realizowac zadanie pubiiczne;

4) w przypadku wspierania wykonania zadania publicznego - pianowanego przez oferenta
finansowego wktadu wtasnego (czyli srodki finansowe wtasne organizacji iub irodki
pochodzice z innych zrbdet) na realizacji zadania publicznego:
5) uwzglidnianego pianowanego przez oferenta wktadu rzeczowego, osobowego, w tym
Swiadczenia woiontariuszy i praci spoleczni.cztonkbw;

6) realizacji zadari publicznych zleconych oferentowi w latach poprzednich {m.in. rzetelnobb
i terminowosc oraz sposbb roziiczenia otrzymanych Srodkbw).

10. Komisja konkursowa przedstawia swoj^ propozycjQ wysokosci dotacji na realizacj^ zadaiH
publicznych.

.

11. Ocena Komisji wraz z propozycj^ wysokosci dotacji jest przekazywana Prezydentowi Miasta
Zielona G6ra, ktory podejmuje ostateczn^.decyzj^ w tej sprawie.

12. Od decyzji Prezydenta Miasta Zielona G6ra nie stosuje si^ trybu odwotania.

VII. Informacja o zreallzowanych przez Prezydenta Miasta Zielona G6ra w roku ogtoszenia
otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju
i zwi{(zanych z nimi kosztami, ze szczegdinym uwzgl^dnienlem wysokosci dotacji
przekazanych organizacjom pozarz^dowym I podmiotom, o ktbrych mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o dziaialnoici poiytku publicznego i o wolontariacie.
Podmioty, o ktdrych mowa
Miasto
Zielona Gdra

Organizacje pozarz^owe

w art. 3 ust. 3 ustawy
0dziafalno&ci poiytku
publicznego
i o wolontariacie

rok 2019

86 600 zt

-zt

rok 2018

148 334,00 zt

-zt

VIII. PostanowlenIa kortcowe.

I.Wyniki konkursu przedstawione zostans), na tablicy ogtoszeb Urzqdu Miasta Zielona G6ra oraz
zostan^ opubllkowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale ^Konkursy ofert - wyniki" i na
sttx>nle internetowej Miasta Zielona Gora: www.zielona-Qora.Dl .

2.0odatkowe informacje na temat konkursu mozna uzyskad w godzinach pracy urz^du pod numerem

telefonu:(-*-48) 68 47 83 290 lub w Wydziale Funduszy Europejskich UrzQdu Miasta Zielona Gdra.
ul. Stary Rynek 1. pok. 1 na II pi^trze.

3.0chrona danych osobowych: AdministratoreiD danycb osobowych zawartych w ziozonych ofertac^
jest Prezydent Miasta Zielona Gora. Dane osobowe zostan^ wykorzystane na potrzeby
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu
wspdtpracy i rozwijania kontaktdw z miastami partnerskimi i zaprzyjaznionymi i s^ niezt>^dne
do wypelnienia obowi^zku prawnego wynikaj^cego z ustawy o dziafalnoici poiytku publicznego

i o wolontariacie. Osotjom, ktbrych dane zostaly zawarte w oferlach przystugujei prawa; dost^pu,
usuniQcia, sprostowania, ograniczenia oraz sprzeciwu wobec danych osobowych, ktorych ich
dotycz^. Szczegblowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w zwi^zku z ogtoszonym
otwartym konkursem ofert dostQpne s^ na tablicy informacyjnej w siedzibie Urz^du Miasta Zielona
Gora, ul. Stary Rynek 1, pok. 1 na II piQtrze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przy ogtoszeniu
konkursowym.
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Szczegdtowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych
w zwi^zku ze ztozeniem ofert na reallzacjf zadania publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepiywu takich danych oraz uchytenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej.RODO", informuj^:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urz^dzie Miasta Zielona G6ra
jest Prezydent Miasta Zielona Gora, ul. Podgbrna 22, 65-424 Zieiona Gora;

2) jesii ma Pani/Pan pytania dotycz^ce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, a takze w zakresie przystugujsicych Pani/Panu praw wynikaj^cych z ogolnego
rozporz^dzenia o ochronie danych, mo2e Pani/Pan kontaktowad si^ z inspektorem Ochrony
Danych drog^ eiektroniczn^ poprzez e-mali: iod@um.zielona-qora.Di iub pisemnie na adres
siedziby Administratora;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b^si w celu reaiizacji zadania pubiicznego pod nazw^:
wspotpraca i rozwijanie kontaktow z miastami partnerskim! i zaprzyjaznionymi

na podstawie art. 6 ust. 1 iit. c RODO (szczegdine kategorie danych) w zwi^zku z ustaw^
o dzialalnodci poZytku publicznego i o wolontariacie:

4) odbiorc^ Pani/Pana danych osobowych b^d^podmioty przetwarzaj^ce dane osobowe na zlecenie
Prezydenta Miasta Zielona G6ra w zwi^zku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze

zawartej z nimi umowy, takie jak operatorzy pocztowi iub gortcy oraz podmioty uprawnione do ich
otrzymania na mocy przepisow prawa;

5} Pani/Pana dane osobowe b^d^ przechowywane zgodnie z przepisami ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach-,

6) posiada Pani/Pan prawo dost^pu do tresci swoich danych oraz zadania ich sprostowania
(poprawiania), usuni^cia Iub ograniczenia przetwarzania. prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes UrzQdu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy ogolnego rozporz^dzenia o ochronie danych;
8) podanie danych osobowych jest obowi^zkowe; ewentualn^ konsekwencj^ niepodania danych Iub
ich usuniQcia b^dzie niezrealizowanie czynnosci urz^owych w zakresie reaiizacji zadania
publicznego;
9) Pani/Pana dane osobowe nie b^d^ podlegaly przekazaniu do pahstwa trzeciego Iub organizacji
mi^dzynarodowej, jak rbwniez nie bQda.objQte zautomatyzowanym podejmowaniem decyqi, wtym
proflowaniem.

