
Zarzqdzenie Nr 652 / 18

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zdnia4 grudnia 2018 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu projekt6w w zakresie rozwoju sportu

n"-i"reni" C-miny i Miasta Czirwionka-Leszczyny wspieranych z budietu gminy

w 2019 roku.

Napodstawieart,30ust'lustawyzdniaBmarcalg90r.osamorzqdzie
gminnym tt.j. or. U. 22018 r.poz. 994 z9 iy), art 27 ust l i an' 28 ustawv z dnia 25

Zri*"^ ZOtO r. o sporcie (t.j. Dz. U.22018 r' poz' 1263, z po2n' zm)' art 22l^ust 1

,ii"*V , dnia 27 sierpnia'ZOO9 t., o finansach publicznych tt D.', U' .z 2Q17 r''

,o.. io77 zpo2n. zm.),w zwiqzku z g 6, 7, I i I Uchwaly Nr LIV/672I10 Rady Miejskiej

[--Cr"*i"ni"-l".icrynr.n z'dnia i9 pa2dziernika 2010 roku w sprawie okreSlenia

warunk6w i trybu finansowania zadan z zakresu rozwoju sportu r1a terenie. Gminy

i Miasta Czenvionka-Le szczyny (t j Dz. Urz Woj Sl , poz 1537 z dn 11 lutego

2013 roku),

zarzqdzam, co nastq Pu je :

s1

1. Oglaszam konkurs projektow w zakresie rozwoju sportu 
. 
na terenie Gminy

i irliasta Czerwionka-LJszczyny wspieranych w formie dotacji z bud2etu gminy

w 2019 roku w Przedmiocie:

realizaqi program6w szkolenia sportowego,

zakupu sprzqtu sPortowego,
p"f,ry"i"' koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa

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

sportowego,
e) siinansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej

2. Kluby sportowe z terenu Gminy i Miasta czenvionka-Leszczyny' speiniajqce zapisy
- dffi",y Nr Llv/672l,10 Rady Mieiskiej w czerwionce-Leszczynach z dnia

id pizlzier:nira 2O1O tor,r, * sprawiL okreslenia warunk6w i trybu finansowania

)iazi i ."rr"su rozwoju sportu'na terenie Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny
'(,i:'ijr.u,;.'-tn; -Si.'-;"; $t7 z dn 11 rutego 2-01?-'til;-Ils1.:l''ouc
wsekretariacieUrzgduwnioskioplzyznanF-dotacjinarealizaqgprojektow
okre5lonych w ust. 1 w terminie: do 19 grudnia 2018'

3.ogloszenieokonkursieprojekt6wwzakresierozwojuSportustanowizalqcznikdo
n i n iejsze go zarzqdzenia.

s2

Ustalamterminrealizac'iiprzedsigwziq6odl5styczniado30listopada20l9roku.

a)

b)

c)



s3

WbudZecieGminyiMiastanarealizacjgprzedsiqwzigi,okt6rychmowaw$1
zabezpieczona zostala kwota 350 000'00 zl.

s4

Tre66 ninie,jsze go Zarzqdzenia nalezy zamiesci6 w .Biuletynie lnformacji Publlcznej,

na stronie 
'inteinetowej- gminy oraz na tablicy ogloszefi Urzqdu Gminy i Miasta

Cze ruvion ka- Le szczy nY.

s5

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Spraw Spolecznych'

s6

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania'
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Zalqczntk
do Zarzqdzenia Nr 652/1 8

Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-LeszczYnY
z dnia 4 grudnia 2018 r.

bQdzie mialo formq wspierania tych

wnoszonych w realizacjQ Projektu

OGLOSZENIE

O KONKURSIE PROJEKTOW W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU

wzwiqzkuzUchwalqNrLlV/672ll0RadyMiejskiej.wlzelwionce.Les-zc_zynachzdnia
)s pii.rernixa 2010 roku w sprawie okre_slenii warunk6w i trybu finansowani.l .z9d,ah 

z zakresu

;d;i;;;;;;.a terenie o.inv in/|lst" Czerwionka-Leszczvnv lti Dz uz woj sl ' poz 1537

z dn, 1 1 lutego 2013 roku),

Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

oglaszakonkursprojekt6wwzakresierozwojusporturealizowanychpzezklubySportowena
p',i,i.t"*i" 

"rt. 
27 usl.'1iart zg usiawy z dnia zl^czervuca.2Olo r' o sporcie (tj Dz U' 22018 r' poz'

1263, z po2n. zm.), na t"r"ni" oriny iuiasta czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacii

z bud2etu Gminy i Miasta w 2019 roku'

1 . Konkurs obejmu,ie projekty w pzedmiocie:

'1) realizacji program6w szkolenia sportowego'

2) zakuPu sPzQtu sPortowego,

3)pokryciakoszt6worganizowaniazawod6wSportowychlubuczestnictwawtakichzawodach,

4)pokryciakoszt6wkorzystaniazobiekt6wSportowychdlacel6wszkoleniaSportowego,

5) finansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowe''

2. Na pzedstawione do realizacji zadania pzeznaczono kwotq 350 000'00 zt'

3'okreslasiQterminrealizailiprojekt6wzzakresusportunaczasod15styczniado
30 listoPada 2019 roku.

4. Termin skladania wniosk6w o udzielenie dotacji uptywa w dniu '19 grudnia 2018 roku'

5. Zlecenie realizaili projekt6w z zakresu rozwoju sportu- 
;rdari iopo". udzietenie dotacji na ich dofinansowanie'

a) minimalna wysoko5c finansowych Srodk6w wlasnych

wynosi 5%.

6. Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji .wspierajqcej 
zgloszony -projekt, 

z zakresu

rozwoiu sportu 
"pooqaii 

tig-n" fot"t"rzu 
'stanowiqcym ZilEcznlk Nr 1 do Uchwaly

Nr LIV/672I10 naOv fr'flelsfiel iv Czerwionce-Leszczynaci z dnia 29 p"2d:."-Tf 2010 rokLr

w sprawie okreslenia *"irni6* itrybu finansowania zadarl z zakresu rozwoju sportu na

terenie Gminy i fr,riasta Czei,viLlir,"-iJr.i.Vny (t j Dz.-Uz Woi. St., poz' 1537 z dn 11 lutego

20 1 3 roku ). Do wni osku . ;;t ; ;iq;;v; 
-:ziaLiii 

i ref ere ncje wvm ien ione w w t w zat4czniku

7. Szczeg6lowe warunki realiza qi oraz rozltczenia projektu zostanq okreSlone w umowie

o wykonanie pro.iektu z zakresu sportu

8. wniosek konkursowy na realizacje objgtych konkursem proiekt6w nalezy z+ozyc w Kancelarii

Urzgdu Gminy i Miasta b**iJ,irr:iliiczyny 1ut. Paikowa 9, parter) w formie pisemneJ,



w niepzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2018 roku godz. 10,00. z adnotacjq,,Konkurs
projekt6w w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku". Oferty zlozone po dniu 19 grudnia
2018 roku nie bqdq rozpatrywane.

9. Dopuszcza sie uzupelnienie brak6w formalnych we wnioskach w terminie do dw6ch dni od
dnia wezwania do uzupelnienia tych brak6w. Wezwanie takie mo2e nastqpi6 tak2e
telefonicznie.

10. Do rozpatrywania wniosk6w o dotacjg z zaktesu sportu Burmistrz Gminy iMiasta Czerwionka-
Leszczyny powola Komisjq Konkursowq.

11. Ptzy tozpalrywaniu wniosk6w Komisja uwzglqdniala bqdzie tylko takie wydatki, kt6re
gwarantu.jq prawidlowq realizacjg projektu, a ptzede wszystkim: zakup spzqtu sportowego,
oplaty sgdziowskie, wynagrodzenie trener6w i instruktor6w, transport na zawody sportowe,
organizacja zawod6w sportowych (zakup puchar6w, medali, statuetek, ochrona), oplaty
licenc.ji, zezwolei, wpisowych na zawody, ubezpieczenie, wydatki na poczqstunek i napoje nie
wigcej ni2 10% caikowitego kosztu projektu. Nie uwzglgdnia siq zakupu paliwa do kosiarek,
dla klub6w dzialajqcych na obiektach MOS|R na podstawie um6w uzyczenia.

12. Z dotaqi nie mogq byc dofinansowane wydatki z tytulu:

1) wyplaty wynagrodzen dla zawodnik6w lub dzialaczy klubu sportowego,

2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

3) zaplaty kar, mandat6w i innych oplat sankcyjnych nalo2onych na klub sportowy lub
zawodnika tego klubu,

4) zobowiqzan klubu sportowego z tytulu zaciqgnigtej po?yczkl kredytu lub wykupu papierow
warto6ciowych oraz koszt6w obslugi zadlu2enia,

5) koszt6w, kt6re wnioskodawca poni6sl na realizacjq pzedsigwziQcia pzed zawarciem
umowy o udzielenie dotacji.

13. Komisja nie bgdzie uwzglgdniala r6wniez nastepujqcych wydatk6w:

t1 zwiqzanych z prowadzeniem biura i administracji,

2) koszt6w prowadzenia rachunku bankowego,

3) koszt6w spozqdzenia material6w sprawozdawczych.

14. Ptzy wybotze projektu lub projekt6w otzymujqcych wsparcie finansowe, Burmistz Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny uwzglqdnia:

l) znaczenie zgloszonego projektu dla tealtzaqi celu publicznego,

z1 wysokoS6 Srodk6w budzetowych pzeznaczonych na zorganizowany konkurs,

3) wysoko66 finansowych Srodk6w wlasnych wnoszonych w realizacjg projektu,

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

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

6) przedstawionE we wniosku kalkulacjq koszt6w realizacji projektu (kosztorys projektu)
w zwiqzku z zakresem 'zeczowym projektu,

7) mozliwoSc realizaqi projektu pzez beneficjenta - posiadana baza i rodzle zasobow
zeczowych - lokale, sprzely, wtaz z informacjq o ich stanie technicznym,

8) dotychczasowe doSwiadczenia w realizacji projekt6w z zakresu rozwoju sportu, w tym we
wsp6lpracy z administracjq publicznq j finansowanych ze Srodk6w publicznych,
z uwzglgdnieniem oceny jakoSci tch realizacji,



9) dotychczasowe wykorzystanie pzez wnioskodawcq dotacji z budzetu Gminy oraz sposob

jej rozliczenia,

l0) inne informacje istotne dla realizacji projektu, np. iloSc zawodnikow, iloSc meczow, aktualny

poziom rozgrywkowy, dotychczasowe wyniki i osiqgnigcia klubu sportowego'

15. Szczegolowy tryb i kryteria stosowane pzy ocenie wyboru wniosk6w sq nastqpujqce:

TAI(NIE

0-5

0 - 10

0-5

0-5

0-5

0-5

0-10

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

1g. Rozpatrywane wnioski, ktore otrzymary co najmniej minimarnq riczbq punktow zostanq ujgte

w rankingu projektow i przekazane do 2atwierozenii Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny, wtaz zproponowanq wysoko6ciq dotacji'

lg.ostatecznqdecylqowysokoSciprzyznanejdotacjipodejmujeBurmistrzGminyiMiasta
Czerwionka-LeszczYnY'

Kryterium

wniosku.
tudlarealizacjicelusportoYegoipublicznego

ap"t ; wirunkow Jpriwiinia sportu pzez cztonkow klubow sportowych,

upowszechnianie rport, wSrod mieszkahcow, poprawa osiqganych wynikow

soortowvch na wszelkich poziomach oraz poprawa jako5ci szkolenia)'

atki sa niezbedne dq i zadania.
jest adekwatna do zaPlanowanYch

reiultat6w (wvoatri zostaty okreslone na poziomie rynkowym, koszty nie sq

@ego wkladu osobowego z orientacyjnq wycenq

ptzy czym:
- 2o/o - 0 Pkt.
- 2o/o - 5o/o - 3 pkt.

h wnoszonych w realizacjq projektu'

ptzy czym'.

- 0-5%=0pkt.
- PowYZei 5Yo - 7o/o = 2 Pkt'
- powY2eiTYo - 10o/o= 3 Pkt.

- PowYzej 10o/o = 5 Pkt.

acji Projektow zzakresu rozwoju

sportu:
1)we wspolpracy z Gminq - tradycje, pewnoS6, solidnoS6, zetelnoSc,

terminowo66: 0-2Pkt.
il pr"*iorowosc wyroizystania i rozliczenia otzymanych Srodkow dotacyjnych

/wezwania. ooorawki. nieterminowe rozliczenie itp'): 0 - 3 pkt'
dotYczqce PlanowanYch

41 -60-3Pkt.,h do rozgrywek: ( 0 - 40 - 2 Pkt'
oi - ao -+ pkt., 81 - 1b0 - 5 pkt.. powvzei 100 -6 pkt')

izowanYch jako gosPodarz

-'nnr{aniam szezehli rozorvwkowvch dla poszczeQolnVch druZVn'

3) aktualny Poziom @ch udzial w zorganizowanych

Punkty
Lp.

?
1

1.

2.

0-5
3.
4.

i

5.

6.

7.

8.

0-56r(azgrll pul lnLclrelcl



20. Burmistz Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny oglasza ostateczny wynik konkursu

projekt6w, z iniormacjq o projektach wybranych i projektach odrzuconych, wtaz ze

wskazaniem:

a) nazwy projektu i nazwy iadresu wnioskodawcy;

b) opisu pzedsiewziQcia objQtego projektem;

c) lEcznych koszt6w Pro.iektu;

d) kwoty dotacji pzyznanej na projekt;

e) uzasadnienia pzyjecia lub odpowlednio odzucenia zgloszonego projektu

21. z wnioskodawcq, kt6rego projekt zostal wybrany i kt6remu ptzyznano dotacjQ Burmistrz

zawiera umowg.

22. Zlozenie wniosku nie jest r6wnozn aczne z ptzyznaniem dotacji

23. Dopuszcza siq mo2liwo56 przyznania nizszej wartosci dotacji niz wnioskowana w takim- 
p.,Vp"Of,r, po telefonicznym i- mailowym powiadomieniu pzez Pzewodniczqcego Komisji

konfurso*ej, ostateczny projekt przeisiqwzigcia z zakresu rozwoju sportu do wielkoSci

plzyznanq dotacji nalezy przeanzye w ciqgu 4 dni 
^roboczych, 

w Kancelarii Uzgdu Gminy

i H4iasta C2erwionka - Leszczyny, przy ut. Pirkowe.i 9. Niedopelnienie tego obowiqzku w w/w

terminie traktowane bQdzie jako rezygnacja z dotacji

24. Burmistz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygniQcia konkursu

25. wnioskodawca winien zlo2y6 stosowne oswiadczenie o zapoznaniu sig z warunkami konkursu-- 
oiai ucn*arq Nr LIV/67211b Rady Miejskiei w Czerwionce-Leszczynach zdnia29 pa2dziernika

ZO1O rofu w sprawie okreSlenii waiunk6w i trybu finansowania zadah z zakresu rozwoju

tport, n" terenie Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny (t j D? qf Woj Sl poz. 1537 z dn

i'i rri"go 2013 roku). Tre56 uchwaly do pobrania ponizej niniejszego ogloszenia oraz

w Biuletynie lnformacji Publicznej:
itlp liiw. cze rwi o n k a- l e szczy n y. pt/b i ph a d a/ u c hw a ly -r a d y 
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