
Zarzqdzenie Nr 3/18

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia I stycznia 20'18 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkurau projekt6w w zakresie rozwoju sportu
na terenie Gminy i Miasta Czen rionka-Leszczyny wspieranych z budietu gminy
w 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Oz.U.z2O17 roku poz.'18752 p62n. zm.l, art.27 ust. l iart.2E ustawy
z dnia2s czerwca 2010 r o sporcie (t.j. Dz.U z 2017 toku poz. 1463), atl.221 rsl. 1

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 t.,
poz.2077zp62n.zm.),wzwiqzkuzS6,T,Si9UchwalyNrLlv/672ll0RadyMiejskiel
w CzeMionce-Leszczynach z dnia 29 pazdziernika 20'10 roku w sprawie okreslenia
warunk6w i trybu finansowania zadai z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy
i Miasta CzeMionka-Leszczyny (1.j. Oz. Utz. Woj. Sl., poz. 1537 z dn. 11 lutego
2013 roku),

zarzedzam, co nastepuje:

s1

l. Oglaszam konkurs poekt6w w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy
iMiasta CzeMionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budZetu gminy
w 2018 roku w przedmiocie:

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

w takich zawodach,
d) pokrycia kosa6w kozystania z obiekt6w sportowych dla cel6w szkolenia

sportowego,
e) sfinansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

2. Kluby sportowe z terenu Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny, spelniajqce zapisy
Uchwaly Nr Llvl672l10 Rady Miejskiej w CzeMionce-Leszczynach z dnia
29 pa2dzienika 2010 roku, w sprawie okreslenia warunk6w i trybu finansowania
zadah z zakrcsu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
('.j. Dz.Utz. Woj. Sl., poz. 1537 z dn. 11 lutego 20'13 roku), mogq sktadae
w sekretariacie Urzgdu wnioski o pzyznanie dotacji na realizacje projekt6w
okreslonych w ust. 1 w terminie: od '10 stycznia 2018 roku do 24 stycznia 2018 roku.

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

s2
Ustalam termin realizacji przedsi?wziq6 od 26 lutego do 30 listopada 2018 roku.



s3
W bud2ecie Gminy i Miasta na realizacje przedsigwziqc, o kt6rych mowa w S 1

zabezpieczona zostala kwota 350 000,00 zt.

s4
Tre56 niniejszego Zarzqdzenia nale2y zamieScie w Biuletynie lnformacji Publicznej,
na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogloszeh Urzqdu Gminy i Miasta
Czerwio nka-Leszczyny.

s5
\A/ykonanie Zarz4dzenia powierzam Naczelnikowi VvYdzialu Spraw Spolecznych.

s6
Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwronka-LeszczYnY
Zalqcznlk
do Zazqdzenia Nr 3/'l 8
Burmistza Gminy i Miasta
Czerwionka-LeszczynY
z dnia 8 stycznia 2018 r.

OGLOSZENIE

O KONKURSIE PROJEKTOW W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU

w zwiqzku z uchwatq Nr Llv/672l10 Rady Miejskiej w czerwionce-Leszczynach z dnia

29 pa2dziernika 2010 roku w sprawie okreSlenia warunk6w i trybu finansowanll.z.a{an z zaktesu

rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny (t.j. Dz. uz. woj. sl., poz. 1537

z dn. 11 lutego 2013 roku),

Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Oglasza konkurs projekt6w w zakresie rozwoju sportu realizowanych przez kluby sportowe na

po-dstawie art. 27 ust. 1 i arl 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. u. z 2017 t.,
'poz. 

1463 z po2n. zm.), na terenie Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny wspieranych w formie

dotacji z budzetu Gminy i Miasta w 2018 roku.

1. Konkurs obejmuje projekty w pzedmiocie:

1 ) realizacji program6w szkolenia sportowego,

2) zakupu spzQtu sportowego,

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

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

5) finansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

2. Na pzedstawione do realizacji zadania ptzeznaczono kwotq 350 000,00 zl'

3. Okre6la siQ termin realizacji projekt6w z zakresu sportu na czas od 26 lutego do 30 listopada

2018 roku.

4 Termin skladania wniosk6w o udzielenie dotacji uptywa w dniu 24 stycznia 2018 roku.

5. Zlecenie realizacji projekt6w z zakresu rozwoju sportu bqdzie mialo formq wspierania tych

zadah poprzez udzielenie dotacji na ich dofinansowanie'

a) minimalna wysoko66 finansowych Srodk6w wlasnych wnoszonych w realizacjq prolektu

wynosi 5%.

6. Dotacje mogq otrzymac kluby sportowe, kt6re nie majq zaleglo6ci finansowych wobec Gminy

z tytulu wczeSniej udzielonych dotacji.

7. Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji wspierajEcej zgloszony 
. 
projekt z zakresu

rozwoju sportu spotzqd;a sig na formulazu stanowiqcym Zalqcznik. Nr 1 do Uchwaly

Nr LIV/672li O Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 pa2dziernika 20'!0 roku

w sprawie okreSlenia wirunk6w itrybu finansowania zadari z zaktesu rozwoju sportu na

terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (t.i. Dz. Urz. Woj. St., poz. 1537 z dn. 1 1 lutego

2013 roku). Do wniosku nalezy dolqczye zdqczniki i referencje wymienione w w/w Zalqczniku

8. szczeg6lowe warunki realiza qi oaz tozliczenia projektu zostanE okreSlone w umowie

o wykonanie projektu z zakresu sportu.



g.WniosekkonkursowynarealizacjQobjetychkonkursemprojekt6wnalezyzlo2yewKancelarit- 
UzeA, Gminy i Miista Czerwiont<a-ieizczyny (ul. Parkowa 9, parte4 w formie pisemnej,

w n'ieprzekraczatnym terminie do dnia 24'siycznia 2018 roku oodZ. 15.3Q. z adnotacjq

,fonfirr. projekt6w w zakresie rozwolu iportu w 2018 roku". Oferty zlo2one po dniu

24 stycznia 2018 roku nie bedE rozpatrywane.

.!0. Dopuszcza siq uzupelnienie brak6w formalnych we wnioskach w terminie do dw6ch dni od

dnia wezwania do uzupelnienia tych brik6w. Wezwanie takie mo2e nastqpi6 takze

telefonicznie.

1 1. Do rozpatrywania wniosk6w o dotacje z zakresu sportu Burmistrz Gminy i Miasta czen'vionka-

Leszczyny powola Komisje Konkursowq.

12.Plzylozpalrywaniuwniosk6wKomisjauwzglgdnialabgdzietylkotakiewydatki,kt6re- g*;t"ntrjq piawidlowq realizacjQ projektu,. a pzede.wszystkim: zakup spzQtu sportowego'

6paty rgairio*.kie, wynagrodzenie tiener6w i instruktor6w, transport na zawody sportowe,

"i#ifii 
zawod6w' sp;rtowych (zakup puchar6w, medali, statuetek, ochrona). opiaty

ticEnqi, zezwote6, wpisowych ni zawody, ubezpieczenie, poczqstunek inapoje nie wi*ce1 nrz

10% ialkowitego kosztu piojektu. Nie uwzglgdnia siQ zakupu paliwa do kosiarek, dla klub6w

dzialajqcych ni obiektach MOS|R na podstawie um6w uzyczenia'

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

1) wyplaty wynagrodzeh dla zawodnik6w lub dzialaczy klubu sportowego'

2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

3)zaplatykar,mandat6wiinnychoplatSankcyjnychnalo2onychnaklubSportowylub
zawodnika tego klubu'

4\zobowiqzafiklubusportowegoztytuluzaciEgnietejpo2yczki,kredytulubwykupupapier6w' 
warto6ciowych oraz koszt6w obslugi zadlu2enia,

5)koszt6w,kt6rewnioskodawcaponi6slnarealizacjQprzedsigwzigciapzedzawarciem
umowy o udzielenie dotacji.

14. Komisja nie bqdzie uwzglqdniala r6wniez nastepujqcych wydatk6w:

l) zwiqzanych z prowadzeniem biura i administracji,

2) koszt6w prowadzenia rachunku bankowego,

3) koszt6w spozqdzenia material6w sprawozdawczych '

15.Ptzywybotzeprojektulubprojekt6wotzymujqcychwsparciefinansowe'BurmistrzGminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny uwzglqdnia:

11 znaczenie zgloszonego projektu dla realizac.ii celu publicznego'

2) wysokos6 Srodk6w bud2etowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs'

3)wysokosifinansowychSrodk6wwlasnychwnoszonychwrealizacjeprojektu,

4)pozafinansowywkladwlasny-zeczow,pracaWolontariuszy,materialyitp.,

5) partner6w biorqcych udzial w realizaqi projektu - ze szczeg6lnym uwzglQdnieniem

organ6w administracji publicznej,

6)pzedstawionqwewnioskukalkulacjqkoszt6wrealizacjiprojektu(kosztorysprojektu)' 
w zwiEzku z zakresem zeczowym projektu,

7)mo2liwos6realizacjiprojektupzezbeneficjenta-posiadanabazairodzajezasob6w'' 
ieczowych - lokali, sptzQty, wraz z informacjq o ich stanie technicznym'



8) dotychczasowe doSwiadczenia w realizacji projektow z zakresu rozwoju sportu, w tym we' 
wspolpracy z administracjq publicznq i finansowanych ze Srodkow publicznych,

z uwzglgdnieniem oceny jakoSci ich realizacji,

9) dotychczasowe wykorzystanie ptzez wnioskodawcq dotacji z bud2etu Gminy oraz spos6b
jej rozliczenia,

l0) inne informacje istotne dla realizacji projektu, np. ilo6c zawodnik6w, ilo6c meczow, aktualny

poziom rozgrywkowy, dotychczasowe wyniki i osiqgniqcia klubu sportowego.

16. Szczeg6lowy tryb i kryteria stosowane przy ocenie wyboru wniosk6w sq nastqpujqce:

Lp. Kryterium Punkty

1 2 3

1. Spelnienie wymog6w formalnych W!ig$!L TAI(NIE

2. Znaczene zgloszonego projektu dla realizacji celu sportowego i publicznego

(poprawa warunkow uprawiania sportu przez czlonk6w klubow sportowych,

upowszech nianie sportu wSrod mieszkaricow, poprawa osiqg anych wyn i kow
soortowvch na wszelkich poziomach oraz poprawa jakosci szkolenia).

0-5

3. /aproponowane wydatki sa niezbedne do poprawnej realizacjizadania. 0-5
4. Wysoko$C zaproponowanych wydatkow jest adekwatna do zaplanowanych

rezultatow (wydatki zostaly okreSlone na poziomie rynkowym, koszty nie sq

zawv2one, ani zani2one)

0 - 10

0-5
5. poziom pozafinansowego wkladu osobowego z orientacyjnE wycenE

ptzy czym:
- 2o/o-0Pkt.

2o/o-5o/o-3pkt.
- powv2ei 5o/o - 5 Pkt.

6. @rodkowwlasnychwnoSzonychwrealizacjqprojektu,
ptzy czym:

0-5o/o=0pkt.
- Powy2ei SYo - 7o/o = 2 Pkl.
- PowY2eiTYo - 10o/o= 3 Pkt'

powYzej 10o/o= 5 Pkt.

0-5

0-5
7. Dotyctrczasowe d o6wi adczen ie w real iza cj i proje kt6w z zakresu rozwoj u

sportu:
1i we wsp6lpracy z Gminq - tradycje, pewnoS6, solidnoS6, rzetelnosc,

terminowoSc: 0-2Pkt.
2/ prawidlowoSc wykorzystania i rozliczenia otrzymanych Srodkow dotacyjnych
/.^,a=rrrania nanrorarlzi niotarminnwc rozlic:ze.nie ito ): 0 - 3 okt.

8. lnne informacje wa2ne dla realizacji projektu, w tym informacje dotyczqce plano\

rozorvwek / zawod6w:

uuanycn

grywek: ( 0-40 -2 Pkt', 41 -60 - 3 Pkt''
6'r -80-4 okt.. 81 - 100 -5 pkt.. powzei 100 -6 pkt.)

0-6

urniejow), organizowanych jako gospodaz

z'podaniem szczebli rozqrywkowvch dla poszczeqolnvch d!'uzvn'

wejdruzynbiorqcychudzialwzorganizowanych

0-5

o-r^-
0-56Razem punKtacla:

17. Aby otrzyma6 dotacjq wniosek musi otrzyma6 minimalnie 30 punktow'



18. Rozpatrywane wnioski, kt6re otrzymaly co najmniej minimalnq liczbQ punktow zostanq ujQte

w rankingu projekt6w i przekazane do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, wraz z proponowanq wysoko6ciq dotacji.

19. OstatecznE decyzjg o wysokosci przyznanej dotacji podejmuje Burmistz Gminy i Miasta
Czenrvionka-Leszczyny.

20. Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oglasza ostateczny wynik konkursu
projekt6w, z informacjq o projektach wybranych i projektach odrzuconych. wraz z?
wskazaniem:

a) nazwy projektu i nazwy i adresu wnioskodawcy;

b) opisu przedsigvrziqcia objetego projektem;

c) lqcznych koszt6w projektu;

d) kwoty dotacji przyznanej na projekt;

e) uzasadnienia pzyjgcia lub odpowiednio odrzucenia zgloszonego projektu.

21. Z wnioskodawce, kt6rego poekt zostal wybrany i kt6remu przyznano dotacjg Burmistrz
zawiera umowg.

22. Zlozenie wniosku nie jest r6wnoznaczne z pzyznaniem dotacji.

23. Dopuszcza sie mo2liwoS6 pzyznania nizszej warto6ci dotacji niz wnioskowana. W takim
pzypadku, po telefonicznym i mailowym powiadomieniu pzez Pzewodniczqcego Komisji
Konkursowej, ostateczny projekt pzedsiqwziqcia z zakresu rozwoju sportu do wielkosc
pzyznanq dotacji nale2y przedlo2ye w ciqgu 4 dni roboczych, w Kancelarii Urzqdu Gmtny
i Miasta Czerwionka - Leszczyny, przy ul. Parkowej 9. Niedopelnienie tego obowiqzku w w/w
terminie traktowane bqdzie jako rezygnacja z dotacji.

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

25. Wnioskodawca winien zlo2y6 stosowne oSwiadczenie o zapoznaniu sig z warunkami konkursu
oraz Uchwalq Nr LIV/672I'10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 pa2dziernika
2010 roku w sprawie okre5lenia warunk6w i trybu finansowania zadah z zakresu rozwo,,
sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (1.j. Dz. Urz. Woj. Sl., poz. 1537 z on.
11 lutego 2013 roku). Tre56 uchwaly do pobrania ponizej niniejszego ogloszenia oraz
w Biulelynie lnformacji Publicznej:
http://wutw.czerwionka-leszczyny.pl/bip/rada/uchwaly-rady-miejskiei.html
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