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' Zarzqdzenie Nr 11117

Burmistrza Gmi ny i Miasta Czenvionka-Leszczyny

z dnia 9 stycznia 2017 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu projekt6w w zakresie rozwoju sportu
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budietu gminy
w 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. z 2016r. poz. 446 z p62n. zm.), art. 27 ust. 'l i art. 28 ustawy
zdnia25czet\Nca2010r.o sporcie (t.j. Dz.U.z2016r.poz. 176zp62n.zm.),arl.221
ust. 1 ustawy zdnia2T sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z2016r. poz.
18702p62n. zm.), w zwiqzku z g 6,7,8 i9 Uchwaty Nr LIV/672I10 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 pa2dzie'nika 2010 roku w sprawie okreSlenia
warunk6w itrybu finansowania zadari z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy
iMiasta Czerwionka-Leszczyny (t.j. Dz. Urz. Woj. St., poz. 1537 zdn. 11 lutego 2013
roku),

zarzqdzam, co nastgpuje:

s1
1 . Oglaszam konkurs projekt6w w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy

i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z bud2etu gminy
w 2017 roku w przedmiocie:

a) realizacji program6w szkolenia sportowego,
b) zakupu spzetu sportowego,
c) pokrycia koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa

w takich zawodach,
d) pokrycia koszt6w korzystania z obiekt6w sportowych dla cel6w szkolenia

sportowego,
e) sfinansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

2. Kluby sportowe z terenu Gminy i Miasta Czennrionka-Leszczyny, spelniajqce zapisy
Uchwaly Nr LIV/672I10 Rady Miejskiej w Czenvionce-Leszczynach z dnia 29
pa2dzienika 2010 roku, w sprawie okre6lenia warunk6w i trybu finansowania zadafi
z zakresu ro4woju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (t.j.
Dz.Urz. Woj. Sl., poz. 1537 z dn. 11 lutego 2013 roku), mogq sklada6 w sekretariacie
Urzqdu wnioski o przyznanie dotacji na realizacjq projekt6w okreSlonych w ust. 1

w terminie: od 10 stycznia 2017 roku do 24 stycznia 2017 roku.

3. Ogloszenie o konkursie projekt6w w zakresie rozwoju sportu stanowi zalqcznik do
ni niejszego zarzqdzenia.

s2
Ustalam termin realizacji przedsiqwziq6 od 15 lutego do 30 listopada 2017 roku.

s3
Tre56 niniejszego Zatzqdzenia nalezy zamie6ci6 w Biuletynie lnformacji Publicznej,



na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogloszei Urzqdu Gminy i

Czerwionka-Leszczyny.

s4
W bud2ecie Gminy i Miasta na realizacjq pzedsiqwziq6, o kt6rych mowa w $ 1

zabezpieczona zostata kwota 380 000,00 zt.

s5
\A&konanie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Spraw Spolecznych.

s6
Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalacznik
do Zazqdzenia Nr 11/17
Burmistza Gminy i Miasta
Czenrionka-Leszczyny
z dnia 9 stycznia 2017r.

OGTOSZENIE

O KONKURSIE PROJEKT6W W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU

w zwiqzku z Uchwale Nr LIV/672I10 Rady Miejskiej w Czenivionce-Leszczynach z dnia
29 pa2dziernika 2010 roku w sprawie okre5lenia warunk6w i trybu finansowania zadah z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny (t.j. Dz. Urz. Woj. S., poz. 1537
z dn. 11 lutego 2013 roku), w sprawie okreslenia warunk6w i trybu finansowania zadah z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny,

Burmistrz Gminy i Miasta Czeryvionka - Leszczyny

Oglasza konkurs projekt6w w zakresie rozwoju sportu realizowanych przez kluby sportowe na
podstawie art. 27 ust. 1 i art 28 ustawy z dnia 25 czenrca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2O16t. poz.
176 z p62n. zm.), na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji
z budzetu Gminy i Miasta w 2017 roku.

1. Konkurs obejmuje zadania w pzedmiocie:

a) realizacji program6w szkolenia sportowego,

b) zakupu sprzetu sportowego,

c) pokrycia koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,

d) pokrycia koszt6w kozystania z obiekt6w sportowych dla cel6w szkolenia sportowego,

e) sfinansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

2. Na przedstawione do realizaqi zadania przeznaczono kwote 380 000,00 zl.

3. Okre6la sie termin realizaqi projekt6w z zakresu sportu na czas od 15 lutego do 30 listopada
2017 roku.

4. Termin skladania wniosk6w o udzielenie dotacji uplywa w dniu 24 stycznia 2017 toku.

5. Zlecenie realizacji projekt6w z zakresu rozwoju sportu bedzie mialo formq wspierania tych
zadafi poprzez udzielenie dotacji na ich dofinansowanie.

6. Dotacje mogq otrzymaC kluby sportowe, kt6re nie maja zaleglo5ci finansowych wobec Gminy
z tytulu wcze5niej udzielonych dotacji.

7. Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji wspierajqcej zgloszony projeK z zakresu
rozwoju sportu spozqdza siq na formularzu stanowiqcym Zalqcznik Nr 1 do Uchwaly
Nr LIV/672I10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 pazdziernika 2010 roku
w sprawie okreslenia warunk6w i trybu finansowania zadaf z zakresu rozwoju sportu na
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (t.j. Dz. Urz. Woj. Sl., poz. 1537 z dn. 1'1 lutego
20'13 roku). Do wniosku nale?y dolEqye zalqczniki i referencje wymienione w wA,v Zalqczniku.

8. Szczegolowe warunki realizaQi oraz rozliczenia projektu zostanq okre5lone w umowie
o wykonanie projektu z zakresu sportu.



9. Wniosek konkursowy na realizacjg objqtych konkursem projekt6w nale?y zlo2ye w Kancelarii
Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (ul. Parkowa 9, parter) w formie pisemnej,
w niepzekraczalnym terminie do dnia 24 stvcznia 2017r godz. 15.30. z adnotacjq ,Konkurs
projekt6w w zakresie rozwoju sportu w 2017 toku". Oferty zlo2one po dniu 24 slycznia 2017
roku nie beda rozpatrywane.

'10. Dopuszcza sie uzupelnienie brak6w formalnych we wnioskach w terminie do dw6ch dni od
dnia wezwania do uzupelnienia tych brak6w. Wezwanie takie mo2e nastepic takze
telefonicznie.

11. Do rozpatrywania wniosk6w o dotacje z zakresu sportu Burmistz Gminy i Miasta Czenarionka-
Leszczyny powola Komisjq Konkursowq.

12. Przy rozpatrywaniu wniosk6w Komisja uwzglqdniala bqdzie tylko takie wydatki, kt6re
gwarantujq prawidlowq realizacje zadania.

13. Z dotacji nie mogq by6 dofinansowane wydatki z tytulu:

'f ) wyplaty wynagrodzef dla zawodnik6w lub dzialaczy klubu sportowego,

2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

3) zaplaty kar, mandat6w i innych oplat sankcyjnych nalozonych na klub sportowy lub
zawodnika tego klubu,

4) zobowiqzai klubu sportowego z tytulu zaciqgnigtej pozyczki, kredytu lub wykupu papier6w
warto5ciowych oraz koszt6w obslugi zadlu2enia,

5) kosn6w, kt6re wnioskodawca poni6sl na realizacjg przedsiqwziqcia pzed zawarciem
umowy o udzielenie dotacji.

'14. Komisja nie bqdzie uwzgledniala r6wnie2 nastepujqcych wydatk6w:

1) arttiqzanych z prowadzeniem biura iadministracji,

2) koszt6w prowadzenia rachunku bankowego,

3) koszt6w sporzqdzenia material6w sprawozdawczych.

15.Pzy wyborze projektu lub projekt6w otzymujqcych wsparcie finansowe, Burmistz Gminy
i Miasta Czenivionka-Leszczyny uwzglednia:
'l) znaczenie zgloszonego p@ektu dla realizacji celu publicznego,

2) wysoko66 Srodk6w bud2etowych pzeznaczonych na zorganizowany konkurs,

3) wysoko56 finansowych 5rodk6w wlasnych wnoszonych w realizacjq projeKu,

4) pozafinansowy wklad wlasny - zeczowy, praca wolontariuszy, materialy itp.,

5) partner6w biorqcych udzial w rcalizacji projektu - ze szczeg6lnym uwzglednieniem
organ6w administracji publicznej,

6) pzedstawionq we wniosku kalkulacjg koszt6w realizacji projektu (kosztorys projektu)
w zwiqzku z zakresem rzeczowym projektu,

7) mo2liwo66 realizacji projektu przez beneficjenta - posiadana baza i rodzaje zasob6w
zeczowych - lokale, sptzety, ,rtlraz z informacjq o ich stanie technicznym,

8) dotychczasowe do6wiadczenia w realizacji projekt6w z zakresu rozwoju sportu, w tym we
wspolpracy z administracjq publicznq i finansowanych ze Srodk6w publicznych,
z uwzglednieniem oceny jako6ci ich realizacji,

9) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawce dotacji z bud2etu Gminy oraz spos6b
jej rozliczenia,



10) inne informacje istotne dla realizacji projektu, np. ilo56 zawodnik6w, ilo56 mecz6w, aktualny
poziom rozgrywkowy, dotychczasowe wyniki i osiqgniqcia klubu sportowego.

16. Szczegotowy tryb i kryteria stosowane przy ocenie wyboru wniosk6w sq nastepujqce:

Lp. Kryterium Punkty

1 2 J

Spelnienie wymog6w formalnych wniosku. TAI(NIE
2. Znaczenie zgloszonego projektu dla realizacji celu sportowego i publicznego

(poprawa warunk6w uprawiania sportu przez czlonk6w klub6w sportowych,
upowszechnianie sportu w6r6d mieszkafc6w, poprawa osiqganych wynik6w
sportowych na wszelkich poziomach or.v poprawa iako6ci szkolenia).

0-5

J. Zaproponowane wydatki sa niezbedne do poprawnei realizacii zadania 0-5
5. Wysokosi zaproponowanych wydatk6w jest adekwatna do zaplanowanych

rezultat6w (wydatki zostaly okreslone na poziomie rynkowym, koszty nie sq
zaryzone, ani zanizone)

0-10

b. Poziom pozafinansowego wkladu osobowego z orientacyjnq wycenq
ptzy c,zym:

- 2o/o - O pkt.

- 2o/o- 5%-3pkt.
- powyzei 5% -5 pkt.

0-5

7. Wysoko66 finansowych Srodk6w wlasnych wnoszonych w realizacje projektu,
ptzy czym:

- 5olo-0pkt.
- 5o/o- 10%-5pkt.
- powy2ej 10% - 10 pkt.

0-10

o. Realizacja projeKu jest realna w 6wietle udokumentowanych zasob6w
wnioskodawcy, w tym:
1/ baza sportowa, obiekty, lokale, itp;
2l zasoby tzeczowe - spzet sportowy itp;
3/ kadra szkoleniowa - z podaniem kwalifikacii.

0-3

9. Dotychczasowe doSwiadczenie w realizacji projekt6w z zakresu roanvoju
sportu:
'll we wspolpracy z Gmina - tradycje, pewno56, solidnoSd, rzetelnoS6,
terminowosd: 0 -2 pkt.
2/ prawidlowo66 wykozystania i rozliczenia otzymanych Srodk6w dotacyjnych
(wezwania, poprawki, nieterminowe rozliczenie itp.): 0 - 3 pkt.
3/ wyniki i osiqgniqcia klubu sportowego we wsp6hawodnictwie sportowym w
trakcie ostatniego sezonu: 0 - 5 pkt. (0 pkt spadek, 2 pkt utzymanie sie , 5 pkt
awans )

0-10

10. lnne informacje wazne dla realizacji projektu, w tym informacje dotyczqce planowanych
rozgrywek / zawod6w:
'll ilo56 dru2yn zgloszonych do rozgrywek - na podstawie informacji
potwierdzonej pzez wlasciwy polski zwiqzek sportowy (za ka2dq dru2yng 2 pK
iednak nie wiecei niz '10 pkt)

0-10

2/ planowana ilo56 mecz6w (zawod6w, turniej6w), organizowanych jako
gospodaz z podaniem szczebli rozgrywkowych dla poszczeq6lnvch dru2vn.

0-5

3/ aktualny poziom ligi rozgrywkowej w odniesieniu do dru2yn senior6w
biorqcych udzial w rozgrywkach zorganizowanych na poszczeg6lnych
szczeblach (naini2szy: 0 - 5 pkt., 6redni: 6 - '10, naiwv2szv: 11 - 15)

0-15

Razem ounktacia: 0-78
17. Aby otzyma6 dotacjg wniosek musi otrzymad minimalnie 50 punkt6w.



'18. Rozpatrywane wnioski, K6re otzymaly co najmniej minimalnq liczbq punkt6w zostanq ujete
w rankingu ofert i pzekazane do zatwierdzenia Burmistzowi Gminy i Miasta Czenivionka-
Leszczyny, wraz z proponowanq wysoko6cie dotacji.

'19. Burmistz oglasza ostateczny wynik konkursu projekt6w, z informacjq o projeKach wybranych
i projektach odrzuconych, wraz ze wskazaniem:

a) nazwy projektu inazwy iadresu wnioskodawcy;

b) opisu pzedsiewziQcia objgtego projeKem;

c) lacznych koszt6w projektu;

d) kwoty dotacji pzyznanej na projekt;

e) uzasadnienia ptzyjecia lub odpowiednio odzucenia zgloszonego projektu.

20. Z wnioskodawcq, K6rego projekt zostal wybrany i kt6remu pzyznano dotacje Burmistrz
zawiera umowg.

21. Minimalna wysoko56 finansowych Srodk6w wlasnych wnoszonych w realizacjg projektu wynosi
5o/o.

22. Zlo2enie wniosku nie jest r6wnozn ac,zne z przyznaniem dotacji.

23. Dopuszcza sie mo2liwos6 pzyznania ni2szej wartosci dotacji ni2 wnioskowana. W takim
przypadku, po telefonicznym powiadomieniu pzez Przewodniczqcego Komisji Konkursowej,
ostateczny projekt przedsiewziecia z zakresu rozwoju sportu do wielkosci przyznanej dotacji
nalezy ptzedlozy6 w ciqgu 4 dni roboczych, w Kancelarii Uzgdu Gminy i Miasta Czenrvionka -
Leszczyny, przy ul. Parkowej 9. Niedopelnienie tego obowiqzku w w/w terminie traktowane
bqdzie jako rezygnacja z dotacji.

24. Burmistz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstzygniecia konkursu.

25. Wnioskodawca winien zlozyd stosowne o5wiadczenie o zapoznaniu sie z warunkami konkursu
oraz Uchwala Nr LIV/672I,|0 Rady Miejskiej w Czenivionce-Leszczynach z dnia 29 pa2dziernika
2010 roku w sprawie okre6lenia warunk6w i trybu finansowania zadai z zakresu rozwoju
sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (t.j. Dz. Uz. Woj. Sl., poz. 1537 zdn.
11 lutego 2013 roku). Tre56 uchwaly do pobrania poni2ej niniejszego ogloszenia oraz
w Biuletynie lnformacji Publicznej:
hftp://www.czervvionka-leszczyny.pUbip/rada/uchwaly_rady_miejskiej.html
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