
UCHWAŁA  xa'..g511.N3..1.M.......
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  DOLNOŚLĄSKIEGO

zania.!3....uska(i...!=Op?.!..  r.

w sprawie  zmiany  uchwały  nr 2182/V1/20  Zarządu  Województwa  Dolnośląskiego  z dnia

9 czerwca  2020  r. w sprawie  określenia  sposobu  postępowania  z ofertami  złożonymi

w trybie  art.  19a  ustawy  o działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie,  w  tym

dokonania  oceny  formalnej  i merytorycznej  złożonych  ofert  oraz  oceny  celowości  realizacji

zadań  publicznych

Na podstawie  art.  41 ust. 1, art.  57 ust. 5 ustawy  z dnia  5 czerwca  1998  r. o samorządzie

województwa  (Dz. U. z 2020  r. poz. 1668),  art. 19a  ust. 1 ustawy  z dnia 24 kwietnia  2003  r.

o działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020  r. poz. 1057)  uchwala  się,

co następuje:

% 1. W uchwale  nr 2182/V1/20 Zarządu  Województwa  Dolnośląskiego  z dnia 9 czerwca

2020  r. w sprawie  określenia  sposobu  postępowania  z ofertami  złożonymi  w trybie  art. 19a

ustawy  o działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie,  w tym  dokonania  oceny  formalnej

i merytorycznej  złożonych  ofert  oraz  oceny  celowości  realizacji  zadań  publicznych  wprowadza

się  następujące  zmiany:

1) w E14 ust. 3 otrzymuje  brzmienie:

,,3. Wysokość  środków  finansowych  przeznaczonych  w danym  roku  kalendarzowym  na

dotacje  udzielane  w  trybie  art.  19a  ustawy  wposzczególnych  komórkach

merytorycznych  właściwych  Departamentów  określa  Zarząd.  W celu przygotowania

projektu  uchwały  Zarządu  w sprawie  dostępnego  limitu,  komórki  merytoryczne

informują  DS-R-II o potrzebie  zmiany  limitu  co najmniej  2 dni robocze  przed  terminem

składania  materiałów  w Dziale  Obsługi  Zarządu".

2) W  j5  W uSt. 1:

a) w pkt  3 lit. b otrzymuje  brzmienie:

,,b) w wersji  elektronicznej  w postaci  pliku przesłanego  za pomocą  platformy

ePUAP,  który  powinien  zostać  podpisany  podpisem  zaufanym  lub

kwalifikowanym  przez  reprezentanta  oferenta;",

b) w pkt  41it.  b otrzymuje  brzmienie:

,,b) w wersji  elektronicznej  w postaci  pliku  przesłanego  za pomocą  platformy

ePUAP,  który  powinien  zostać  podpisany  podpisem  zaufanym  lub

kwalifikowanym  przez  reprezentanta  oferenta;",

c) dodaje  się pkt  5 w brzmieniu:

,,5) sposób  V -  wersja  elektroniczna  w postaci  pliku  przesłanego  za pomocą  poczty

elektronicznej  (e-mail)  na adres  umwd@dolnyslask.pl:



a) na obowiązującym  wzorze,

b) w wersji  elektronicznej  w postaci  pliku,  który  powinien  zostać  podpisany

podpisem  zaufanym  lub  kwalifikowanym  przez  reprezentanta  oferenta.";

3)  załącznik  nr 1 Karta  Oceny  Formalnej  Oferty

w załączniku  nr 1 do niniejszej  uchwały;

art. 19a  otrzymuje  brzmienie  jak

4)  załącznik  nr 3 Karta  Oceny  Merytorycznej  Zadania  Publicznego  -  art.  19a  otrzymuje

brzmienie  jak  w załączniku  nr  2 do niniejszej  uchwały;

5)  załącznik  nr 4 Karta  Rekomendacji  Celowości  Realizacji  Zadania  Publicznego  -  art.  19a

otrzymuje  brzmienie  jak  w załączniku  nr 3 do niniejszej  uchwały.

i2.Wykonanie  uchwały  powierza  się  członkowi  zarządu  właściwemu  do  spraw

społecznych.

% 3. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia.
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KARTAOCBSlYFORMALNEIOFER'lY-  ART. 19A

DANEiOT'JSlEOFERENTA

1. Nazwa  oferenta/ów

2. Nazwa  zadania  publicznego

3.
Numer  %jestru  Fłzesyłek

Wplywająoydi  EZD

4. Data  złożenia  oferty

fflA  FORMALNE

wwiuoho\a"zwzm  [e' TAK NIE
NIE

DOTY
C_

DO

UZUFEŁNI
ENIA

i. Okresrealiza:i  zadaniatrwado90dni.

2. Wnioskowana kwota dota@i wynoś do 10 000 zł.

3. (Xerta  zostala  złożona  przez  uprawniony  podmiot.

4.

]ożenie  oferty:

a) wwerqipapierowej,naobowiązująymwzorze,podpisanejprzezosobęlubosoby

upoważnione  do składania  oświad  woli  w imieniu  oferenta  zgodnie  z KRE>em
lub  innym  dokumentem  lub rejestrem  określającym  sposób  reprezentaqi  wraz

z piecz4kami imiennymi, aw przypadku idi braku wymagane są  czytelne podpisy;

b) wwer:ielektronimejwapIika@iGeneratoreNGOorazwwerqipapierowej
podpisanej  przezosobęIubosobyupoważnionedoskładaniaoświadmńwoIi

imieniu  oferenta  zgodnie  z KFErem lub innym  dokumentem  lub rejestrem

określają;ym  sposób reprezenta@i wrazzpiekami  imiennymi, aw przypadku idi
braku  wymagane  są  czytelne  podpisy;

c) wwersjieIektronicznejwapIikaqiGeneratoreNGOorazwwersjieIektronimej

w postać  pliku  przeslanego  za pomoaą  elektronimej  skrzynki  podawmj  Urzędu
Mars;dkowskiegoWojewódźwaDoInośIąskiego,  napIatformieeRJAPpodpisanej
podpisemzaufanymIubkwaIifikowanym,  przezosobęIubosobyupoważnionedo
składania  ośuiadczeń  woli  wimieniu  oferenta  zgodnie  zem  lub  innym

dokumentem lub rejestrem określająąm sposób reprezenta2i;

d) w wersji  elektronRznej  w postać  pliku  przestanego  za pomoaą  platformy  eRJAP,
który  powinien  zostać  podpisa"iy  podpisem  zaufanym  lub kwalifikowanym  przez
osobęlub  osoby  upoważnione  do składania  oświadczeń  woli  w imieniu  oferenta
zgodnie  z tGSem  lub innym  dokumentem  lub rejestrem  określająąm  sposób
reprezentaqi;



e) w wer:i  elektronicznej  w postaai  pliku  przeslanego  m  pomoaą  poczły  elektronicznej
(e-mail):  na obowiązującym  wzorze,  plik  powinien  zostać  podpisany  podpisem
zaufanym  lub kwalifikowanym  przezosobęlub  osoby  upoważnione  do składania
oświadmńwoli  wimieniu  oferentazgodniezKRSemlub  innym  dokumentem  lub
rejestrem określającym  sposób reprezenta@i.

5.

2łożenie  oferty  w wersji  papierowejw  terminie  minimum  14 dni roboczyó  przed  datą

rozpoa  realiza@i zadania publicznego,licod  następnego dnia po złożeniu oferty
przy qm  ostatni dzień nie może być pokiem  terminu realiza@i zadania. Za dni
robocze  uznaje  się  dni kalendarzowe  zwyłązeniem  sobót,  niedziel  i innydi  dni
udawowo  wolnyó  od pracy;

6.

2łożenie  oferty  w wersji  elektronimej  w postaó  pliku  przeslanego  m  pomoą
elektronimej  skrzynki  podawczej  UMWD,  na platformie  ePUAP, w terminie  minimum

8 dni roboqdi  przed datą  rozpoczęóa  realiza@i zadania publimego, lic  od
następnego  dnia  po źożeniu  oferty  przy  qm  ostatni  dz'eń  nie może  być  pokiem
terminu  realiz:i  zadania.  Za dni robom  umaje  się dni kalendarzowe  zwyłąmniem

sobót, niedziel i innydi dni ustawowo wolnydi od pra7.

7. E3nkowa  kalkula@a kosztów oferty jest poprawna pod względem radiunkowym.

8.

2łożenie  wszytkidi  dokumentów  w oryginale  lub kserokopii  podpisanydi  przez  osobę  lub .:isoby  upoważnione  do
składania  oś*iadczeń  woli  w imieniu  oferenta  zgodnie  z KRSem  lub innym  dokumentem  lub rejestrem  określają,m
sposób reprezenta4i wraz z piekami  imiennymi, a w przypadku idi braku wymagane są czytelne podpisy
umożliwiająoe jednoznaczna weryfika@ę osoby/osób podpisująoej/podpiaijącydi  oraz pieczęć  organiza2i, jeśli oferent
taką  posiada:

1)w  przypadku,  gdy oferent  podlega  wpisowi  do tGSu  i do)ączenie  kopii  aktualnego
odpisu  z KFSu  nie jest wymagane  nadępuje  weryfikaqa  na dronie  Krajowego

%jestru SJdowego [https://emams.gov.pl/krs/].
R:i weryfika2i stwierdzono, że oferta zostala podpisana prawidłowo, przez osobę  lub

osoby  upoważnione  do składania  oświadmń  woli  w imieniu  oferenta.

E5rawdzono stan na dzień.................
2) wykazanie  faktu  podpisania  oferty  przezosobę/osoby  upoważnione  do reprezentowaria  ofeaenta
a) wprzypadkugdyoferentniepodIegawpisowidoKFE>u:

-złożono  potwierdzonązazgodnośćzoryginatem  kopięaktuaInegowyóą;)u
zinnego  rejestru,  ewidenqi lub inny  dokument  potwierdzająoy  osobowośćprawną

oferenta oraz nazwiskai funk2e osób upoważnionydi do składania oświadczeń
woli w jego imieniu (np. wypiszewiden@i gdy zauiera ww. informa@ęlub wypis
zewidenqjii statut lub innydokument jeżeli wypisniezawieraww.informa@i;
wyaiąg  muś  byćzgodnyzaktualnym  stanem  faktymymi  prawnym,  niezmeżnie
od tego,  kiedy  zostai  wydany),

-poweryfika2i  stwierdzono, żeofertazostiapodpisanaprawidłowo,  przezosobę
lub osoby  upoważnione  do  składania  oświadczeń  woli  w imieniu  oferenta,

b) pełnomomidwa do reprezentowania podmiotu dla osób składają7di  ofertę,  jeżeli
idi  dane  nie  są  ujęte  w dokumenće  stanowiącym  o podstawie  prawnej  podmiotu,

c) w przypadku  rozpoczętej  prooeduryzmianyzarądu/władzoferenta-udhwata
dotyąaa  zmiany/wyboru  nowo  wybranydi  osób,

d) w przypadku wyboru innego sposobu reprezenta@i podmiotów składająądi ofertą
wspóInąniżwynikająąz)GSu  lub innegowłaśówego  rejestru  -dokument
potwierdzający  upoważnienie  do dziianiawimieniu  oTerenta/ćiw,

e) w przypadku  osób  prawnydi  i jednostek  organizacyjnydi  działającydi  na podstawie
przepisów  ustawy  o stoainku  Rafistwa  do Kośóoia  Katolidóego  w Rzeczypospolitej
Fbl*ej,  o stosunku  %ństwa  do innyó  kośaiotów  i związków  wyznaniowydi  oraz  o
gwaran@adi i wolnośó sumienia i wyznania, jeżeli ió »le  statutowe obejmują
prowadzenie  dziatalnoi  pożytku  publicznego,  dekret  powolująoy  na probosz  lub
inną  funk@ę,  upoważniający  do składania ośviadayń  i zaóągania  zobowiązań,



f) w przypadku  spótek  akcyjnydr  i spólek  z o.o. oraz  klubów  sportowydi  będąądi
ą:iółkami  działającymi  na podstawie  przepisów  ustawy  z dnia  25 mrwo  2010  r. o
sporće,  ktćire  nie  dziatająw  oelu osią;)nięća  zysku oraz  przeznamją  CEłlOŚĆ dodiodu
na realizaqę  oelów  statutowydi  oraz nie przeznaczają  zysku do podziatu  między
shoidi  donków,  udziatowa5w,  akqonariuszyi  praoowników  wymaganyjed  datut,

g) w przypadku  oferty  wspólnej  -  umowa  zawarta  pomiędzy  partnerami,  określająaa
id'i zakres śuiadtzeń składająoyd'i  się na realiza@ę  zadania publimego.

9
W przypadku  składania  oferty  wspólnej  każdy z oferentów  uzupełnił  swoje  dane
w oferće.

10
W  oferće  wypelniono  wszystkie  pola,  rubryki  orazdokonano  skreśleń  w oświadczeniaó
na końai  oferty.

11. Zgodnie  z ustaą  zadanie  publiczne  ma  diarakter  lokalny/regionalny.

12. Termin  realizaqi  zadania  nie  przekram  roku  budżetowego.

13.

aerent  otrzymał  w bieżąąm  roku  budżetowym  środki  finansowe  z BWD  w trybie  art.
'19a ustawy  z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalnośó  pożytku  publRznego  i o
wolontariaće

ŁĄ(2r4A  KWOTA

14. Pr,_iznanie dota@i we wnioskowanej wysokośó nie spowoduje przekroczenia limitu
określonego  w art. 19a  ust. 7 ustawy.

Uwaga! Wyszarzenia kolumn,, Nie dotyJ'  oraz,, Do uaipełnienia" oznac;m brak możliwoś,i idi uzupetniania.

 Datai  podpisy  osób  dokonują,di  ooenę  formalną

.....Nie  stwierdzono  braków  formalnydi  do uzupelnienia"

.....CXerent  usunąt wszystkie  braki formalne  w przewidzianym  terminie  i oferta  może być ooeniana
merytorycznie".

.....CXerent  nie  usunąl  wszystkidi  braków  formalnydi  w  przewidzianym  terminie-oferta  zodała  odrzuoona."
"zaznaqćwlaś.'we  sformulowanie  znakiern X

UWAGI

CXerta  nie  spełnia  wymogów  formalnydi

I

I '--="--a"-='=-'[)ałaŃpodp:s-a"-a"=="-='=a=

I ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, ,
 Dataipodpis

Ofertaspeiniawymogi  Tormalne
I

I =---------------------=----------------------
Dałai podpis

:==-='-='----aDa4;pldpisa--==-'-a'-a"



Zatąmik  nr 2

KARTAOCENYMORYC21SIEJZADANIAPUBLICZNEGO-ART.  19a

DANE6CY..NEOFEFENTA

q. Nazwaoferenta/tów

:_. NazwazadaniapubIicznego

3. Numer  Rejedru  Fłzesyłek

Wpływajągdi  EZD

4. Da  złoźenia  oferty

ZGODNO\ZPROGRAMEM  WmCY
TAK

(Wskazać  zmes

przedmiotowy)

NIE

$odność realiza@i zadania z z;*esem  przedmiotowym określonym
w obowięiją,m  rocznym  Programie wspótpraę  Esmorądu  Województwa
Dolnośląskiego  z organizaqami  pozarządowymi  oraz innymi  podmiotami

prowadą7mi  dzialalność pożytku publimego  na Dolnym Śąsku.
K(maORYSZADANIARJBuC2NEGO TAK NIE

Fławidłowość  sporądzonej  szaainkowej  kalkulaqi  kosziów.

Adekwatnośći realnośćwysokośó przyjętydi w kalkula@i stawek.

RJBLIKAaAOFERTYWBIP, NASTROfSlIEINTERfSlETOWEJUMWDORAZTABLICY"CXłmWDNIAC1-I:
OD .... DO. ..

UWAGI  Z(łOS_ONEDOPUBLIKOWANEI

OCENAMERYTORYC2ISlAWRAZZUZASADNIB'4IB\4

Wydziiooeniapozytywnie/negatywnie"  reaIi;_:ęzadaniapublimego.

Uzmdnienie:

aimawszystkidi kosztów realize@i  zadania ....  .....  ....  .........2ł

Wnioskowana  kwota  dotaqi ...............  . ......Zł

Zinnydi  źródeł .. .............  . ... ...zł

Imięi  nazwisko Ooena merytoryma Data Fł+dpis

(praoownik  merytoryczny

Wydział....................;)
(kenił  merytorymie

(praa:iwnik  merytoryczny

Wydziat....................  )

Ckg'iił  merytorymie

(dyrektor/z-aa  dyrektora"

Wydziatu...............---------)
El»rawdził

bl
"niepotrzebne  skreślić

WOJeWóCiZD/Va



KARTA  REKOMBSJDAal  CaOW05  REAUZACj  ZADANIA  PUBLICZfSlEGO

-ART.19A

DAfSIE$GY,NEOFERENTA

q. Nazwa  oferenta/  ów

2. NazwazadaniapubIicznego

3. Numer  Rejestru  Przesyłek

Wptywają,di  ED

4. Datazłożeniaofeńy

REKOMBSlDACjA  CELOWOŚO REALIZACj  ZADANIA  PUBLla!NEGO DOKOfSlANA  FFf
oomz-ąoopwtxfflwmor«qrxeaanu

1.  $mawqstkidikomówreaIizaqizadania .....................  2ł

2. Wnioskowanakwotadota:i .....................  2ł

3. Zinnyó  źródeł .....................  2ł

4. Pbten4atfinansowo-organizagjnyoferentaprzyreaIizaqizadania
publimego.  R:itenqat  okrdony  w stosunku  do kwoty

wnioskowanej dota@i.
**a*****a***a*a*****  %

5. Fbkomenduję/  Nie rekomenduję"  uznanie  oelowośi

6. %komendujękwotędofinansowania/finansowania"  zadania
publimego .....................  Zł

7. Uzasadnienie:

Imięi  nazwisko [)ata R:idyis

(dyrektor/z-o  dyrektora"

Depańamentu............................  ) !d,
"niepotrzebne  skreślić

l.eZUl-'%l


