BURMISTRZ
G M i N Yi M I A S T A

ZarzqdzenieNr 5114
Czcm,ionka-Leszgz!'t1y
gurmistza Gminy i Miastaczenrionka Leszczyny
z dnia 7 stycznia 2014roku
w sprawie ogloszenia otwartegg konkursu projekt6w w zakresie
rozrvoju
sportu na terenie Gminy i Miasta Czenrvion-ka-Leszc
zyiv wspieranych
z budietu gminy w 2014roku.

Napodstawie:
art.30 ust. 1 ustawyz dniag marca1gg0r. o samorzqdzie
gminnym
(t.j.Dz.U.22013 r.,poz.594 zp62n.zm.),
art. 27 ust. 1 i art..28
z dnia 2s czerwca2e10r. o sporcie
_Ustawy
(Dz.U.22010roku,Nr 127
poz.gSTzpo2n.zm.),
art. 221 ust. 1 ustawyz dnia 2l sierpnia2oog roku _ o finansach
publicznych
(t.j.D - U 22013rokupoz.8g'S
zp62n.=m.);
w zwiqzkuz s 6, 7, g i g UchwaryNr LrV/672li0Rady Miejskiej
w czerwionce-Leszczynach
z dnia 2g {a2dziernika2o1orokuw sjiawie
okre6lenia
warunk6w
i trybufinansowania
zada6z zakresurozwolulfortu
na ter_enie
Gminyi Miastaczerwionka-Leszczyny
(t.j. Dz.rJrz.it J: si;
poz.1537z dn.11lutego2013roku),
zarzqdzam,co nastgpuje:

sl
l . oglaszamkonkursprojekt6ww zakresierozwojusportu
na terenieGminy

i Miasta Czerwionka-Leszczyny
wspieranyctrw formie dotacji z bud2etu
gminyw 2014roku w przedmiocie:
a) realizacjiprogram6wszkoleniasportowego,
b) zakupusprzgtusportowego,
c) pokryciakoszt6worganiiowaniazawod6wsportowychlub uczestnictwa
w takichzawodach,
d) pokryciakoszt6wkozystaniaz obiekt6wsportowychdla cel6wszkolenia
sportowego,
e) sfinansowania
wynagrodzenia
kadryszkoleniowej.
Klubysportowez tere_nu
Gliny i Miastaczerwionki-Leszczyny,
spefniajqce
zapisyUchwatyNr LIV/672|10Rady Miejskiejw czenrion""-Lerr"zynach
z dnia 29 pa2dziernika
2o1oroku,w spriwie-okreslenia
warunkowi trybu
finansowaniazadafiz zakresurozwojusportu na terenieGminy i Miasta
czenruionka-Leszczyly
(t.j.Dz.urz.Woj.'S1.,poz. 1531z dn. 11 lutego
2.013.1oku),
mogEsklada6w sekretariicieuzgdu wnioskio przyznanie
dotacji na realizacjg projekt6w okreslonychw ust. 1 w terminie:
od 7 stycznia2014rokudo 22 stycznia2014ioku.

s2
Zamie6ci6w BiuletynieInformacjiPublicznejoraz na tablicyogloszefi
Urzgdu
Gminy i MiastaCzerwionka-Leszczyny
oglosienieo treScistinoiiqcel zalqcznik
do niniejszego zarzqdzen
ia

s3
Ustalamterminrealizacji
przedsiqwzig6
od 15 lutegodo 30 listopada2014roku.

s4
w bud2ecieGminy i Miastana realizacjgprzedsiqwziq6,
o kt6rychmowaw S 1
zabezpieczona
zostalakwota260 000,00zl.

s5
Nadz6r nad wykonaniem Zarzqdzenia powiezam Pelnomocnikowi d/s
- Gzegozowi Wolnikowi.
Planowania,
Rozwojui Gospodarki

s6
ZazqdzeniewchodziwZyciez dniemwydania.
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B URMISTRZ
G M I N Yi M I A S T A
Czrgr".vronka-Leszczynv

Zalqcznlk
Do Zarzqdzenia
Nr 5/14
BurmistrzaGminyi Miasta
- Leszczyny
CzenMonka
z dnia 7 stycznia2014roku

OGTOSZENIE
O KONKURSIEPROJEKTOWW ZAKRESIEROZWOJUSPORTU
w zwiEzkuz UchwalqNr LIV/672I10
RadyMiejskiejw Czerwionce-Leszczynach
z dnia
29 pa2dziernika
2010rokuw sprawieokreSlenia
warunk6wi trybufinansowania
zadan
z zaktesurozwojusportuna terenieGminyi MiastaCzerwionka-Leszczyny
(t.j.Dz. Urz.
Woj.Sl,,poz. 1537z dn. 11 lutego2013roku),w sprawieokreSlenia
warunk6witrybu
finansowania
zadafiz zakresurozwojusportuna terenieGminyi MiastaCzerwionkaLeszczyny,
- Leszczyny
BurmistrzGminy i MiastaCzeruvionka
Oglaszakonkursprojektoww zakresierozwojusportu realizowanych
przez kluby
sportowewymienionew art. 28 ust. 1 Ustawyz dnia 25 czeruvca
2010 r., o sporcie
(Dz.U.z 2010roku,nr 127poz.857)na terenieGminyi MiastaCzerwionka-Leszczyny
wspieranych
w formiedotacjiz bud2etu
Gminyi Miastaw 2014roku.
1. Konkursobejmujezadaniaw przedmiocie:
a) realizacjiprogram6w szkolenia sportowego,
b) zakupusprzgtusportowego,
ictwa
Iub uczestn
koszt6worganizowania zawod6wsportowych
c)pokrycia
w takichzawodach,
dla celowszkolenia
z obiekt6wsportowych
d) pokryciakosztowkorzystania
sportowego,
iowej.
nia wynagrodzeniakadry szkolen
e) sfinansowa
wsparcie
sig przeznaczycjako
zadaniaproponuje
do realizacji
2. Na przedstawione
260 000,00zl.
w wysoko6ci
w formiedotacjiSrodkipubliczne
z zakresusportuna czasod 15 lutegodo
3. Okre6lasiq terminrealizacjiprojektow
roku.
30 listopada2014

4 . Terminsktadaniawnioskowo udzieleniedotacjiuptywa
w dniu 22 stycznia

2014roku.

5 . Zlecenierealizacjizadanz zakresurozwojusportubgdziemialoformq
wspierania

tychzadafipoprzezudzielenie
dotacjina ichootinansowanie.

6 . Dotacje-mogq
otrzyma6klubysportowe,ktorenie majqzalegloscifinansowych
wobecGminyz tytuluwczeSniej
udzielonych
dotacji.
7 . Wniosek klubusportowegoo udzieleniedotacjiwspierajqcej
zgloszonyprojekt
z. zakresulozwojy sgortu sporzqdzasig na foimularzusianowiqcymiaiqcznlk
Nr 1 do UchwatyNr LIV/672|10Rady Miejskiejw Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 pa2dziernika2010 roku w sprawieokreSleniawarunkowi trybu
finansowaniazadan z zakresu rozwojugportu na terenie Gminy i Miasta
czerwionka-Leszczyny
(t.j.Dz. Urz.woj. Sl., poz. 1s3T zdn. 11 lutego2oi3
roku). Do wniosku nalezy dolqczyezalqcznikii referencjewymienionew w/w
Zalqczniku.
Ze wzglgduna konieckadencjinie wymagasig-dolqczenia
opinii
GminnejRadySportu.
L Szczeg6lowewarunki realizaQioraz rozliczeniaprojektu zostanq okre6lone
w umowieo wykonanie
zadaniaz zakresusportu.
9 . Wniosekkonkursowyna realizacjg
objqtychkonkursemprojektownale2yzloayc:

.

w zamknigtej
i prawidlowo
zaadresowanej
orazopisanejkopercie

.

w formiepisemnej,
w nieprzekraczalnym
terminie
do dnia 22 stycznia2014r.
z adnotacjq,,Konkursprojekt6ww zakresierozwojusportu w 20'14roku"
OfertyzloZonepo dniu22 stycznia2014rokunie bgdqrozpatrywane,

.

w Sekretariacie
UrzgduGminy i MiastaCzenvionka Leszczyny,przy
ul. Parkowej9.

10. Dopuszcza
sig uzupelnienie
brakowformalnych
we wnioskach
w terminiedo
dw6chdni od dnia wezwaniado uzupelnienia
tych brakow.Wezwanietakie
moZenastqpictak2etelefonicznie,
11. Do przeprowadzania
KonkursuProjektow
z zakresusportuBurmistz Gminy
i MiastaCzerwionka- LeszczynypowolaKomisjqKonkursowq.
12. Przyrozpatrywaniu
wniosk6wKomisjauwzglgdniata
bgdzietylkotakiewydatki,
kt6re gwarantujqprawidlo
wq realizacje
zadania.

13' z dotacjinie mogqbycdofinansowane
wydatkiz tytutu:
dla zawodnikow
lub dzialaczy
1) wyptatywynagrodzeh
klubusportowego,
2) transferuzawodnika
z innegoklubusportowego,
3) zaplatykar, mandatowi innychopiat sanriyjnychnalozonychna
klub
sportowy
lubzawodnika
tego klubu,
4) zobowiqzania
klubusportowegoz tytuluzaciqgnigt
ej pozyczki,kredytu
' lub
wykupupapier6wwartosciowych
orazkosztow-ob;fu'gi
zaltuzsnia,
5) koszty,ktorewnioskodawca
poni6slna realizacjgizeosig*ziqcia przed
zawarciemumowyo udzielenie
dotacji.
14. Komisjanie bgdzieuwzglgdniata
r6wnieznastgpujqcych
wydatk6w:
1) zwiqzanych
z prowadzeniem
biurai administracji,
2) kosztowksiggowego rozliczajqcego
dotacje,
3) koszt6wprowadzenia
rachunkubankowego,
4) kosztowsporzqdzen
ia material6wsprawozdawczych.
15. Przy wyborze projektu lub projektowotrzymujqcychwsparciefinansowe,
BurmistrzGminy i Miastaczerwionk a-Leszczyny
uwzglgdnia:
1) znaczenie
projektudla rearizacji
zgfoszonego
cerupublicznego,
2) wysoko6d
Srodkowbudzetovvych
ptzeznaczonych
na zorganzowany
konkurs,
3) wysokoS6
finansowych
Srodkow
wtasnych
wnoszonych
projektu,
w realizacjg
4) pozafinansowy
wktadwlasny- 'zeczory, pracawolontariuszy,
lokal,materialy
itp.,
5) partnerowbiorqcychudziat w realizaqi projektu ze szczegolnym
uwzglqdnieniem
organ6wadministracji
publicznej,
6) przedstawionq
we wnioskukalkulacjgkosztowrealizacjiprojektu(kosztorys
projektu)w zwiqzkuz zakresemrzeczorymprojektu,
- posiadanabazai rodzaje
7) mozliwo5crealizacjiprojektuprzezbeneficjenta
zasob6w rzeczowych lokale, sprzqty,wraz z informacjqo ich stanie
technicznym,
8) dotychczasowe
projektow
do6wiadczenia
w realizacji
z zakresurozwojusportu,
w tym we wspolpracyz administracjq
publicznqi finansowanych
ze Srodk6w
publicznych,
jakoSci
z uwzglgdnieniem
oceny
ichrealizacji,
przezwnioskodawcg
9) dotychczasowe
wykorzystanie
dotacjiz budzetuGminy
orazspos6bjej rozliczenia,
10) inne informacje
projektu,np.iloSczawodnikow,
istotnedla realizacji
iloSc
meczow,aktualny poziomrozgrywkowy,
dotychczasowe
wyniki i osiqgnigcia
klubusportowego.
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rQzannansowywKtad wlasny _ rzeczow i osobowy
z orientacyjnE
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u4gmienionych
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fvlozIrwoscreauzaqtproleKtuprzezwnioskodawcg:
1l baza sportowa,obiekty,lokale wraz z informacjq
o ichstanietechnicznym:
0 - 2 pkt.
0-17
2_lzasobyrzeczowe- sprzgtsportowyitp:0 _5 pkt.
3/ kadra szkoleniowa- w przericzeniu
na etaty wraz
z podaniem
kwalifikacii:
0 - 10 okr
uorycnczasoweo0swradczeniew realizacjiprojektow
z zakresurozwojusportu:
1l ..we wspolpracyz Gminq - tradycje,pewno6c,
solidno56,
rzetelno66,
terminowoSd:
0 -Zpkt.
0-10
prawidlowos6
2I
wykorzystania
i rozriczenia
ofrzymanych
Srodk6w dotacyjnych (wezwania, [oprawki,
nieterminowe
rozliczenie
itp.):0 - 3 pkt.
3l wyniki i osiqgniqcia klubu sportowego we
wsp6lzawodnictwie
sportowymw trakcie osiatniego
sezonu:0-5pkt.
lnne informacjewa2ne dla realizacji
planowanvch
rozgrywek
/ zawod6w:
1l iloSc zawodnik6wzgloszonychdo rozgrywek
zalqczy1,
listy zawodnikowuprawnionych
do gry przez 0 - 1 2
polski
wlaSciwv
zwiazeksportowy.
2l planowanailoSc mecz6w (zawod6w,turniejowj
jako gospodarzz podaniemszczebli 0 - 1 1
organizowanych
rozgrywkowych
dla poszczegolnvch
druZvn.
poziom
3/ aktualny
ligirozgrywkowei
dru2vnvsenior6w
0-14
Kompletno56,jakoS6, poprawno56 matematyczna 0 - 2
i czvteIno$6,graficznasporzadzenia wniosku.
Razempunktacia:
0 - 100
Abyotrzymac
dotacjgwniosekmusiotrzyma6
minimalnie
51 punktow.
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18. Rozpatrywane
wnioski,kt6reotrzymaly
co najmniejminimalnqliczbqpunkt6w
zostanqujqte w rankinguofert i przekazanedo zatwierdzenia
Burmistrzowi
Gminyi MiastaCzerwionka-Leszczyny,
wrazz proponowanq
wysokosciq
dotacji.
19. Burmistrz oglasza ostatecznywynik konkursu projektow,z informacjq
o projektach
wybranychi projektach
odrzuconych,
wrazze wskazaniem:
al naan'ty
projektui nazwyi adresuwnioskodawcy;
b/ opisuprzedsiqwziqcia
objgtegoprojektem;
cl lqcznychkoszt6wprojektu;
d/ kwotydotacjipzyznanq na projekt;
e/ uzasadnienia
przyjgcialubodpowiednio
odrzucenia
zgloszonego
projektu.
20. Z wnioskodawcq,
ktoregoprojektzostalwybranyi ktoremuprzyznano
dotacjg
Burmistrzzawieraumowg.
21. Minimalna
wysokoS6
finansowych
Srodk6w
wlasnychwnoszonych
w realizacjg
projektuwynosi5%.
22. z+ozenie
wnioskuniejest rownoznaczne
z przyznaniem
dotacji.
23. Dopuszcza
siq mozliwolcprzyznania
niZszejwartoSci
dotacjinizwnioskowana.
przypadku,
tqflm
po
przewodniczqcego
telefonicznym
powiadomieniu
przez
w
KomisjiKonkursowej,
o.stateczny
projektprzedsiqwziqcia
z zakresurozwojurport,
do wielkqSciprzyznanej
dotacjinalezyprzedlozye
w ciqgu2 dni, w Sekretariacie
UrzgduGminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny.
ttieOopitnienie
tego obowiqzku
w w/w.terminietraktowane
bgdziejako rezygnacja
z dotacji.
24. Burmistrz
Gminyi Miastazastrzega
sobieprawonierozstrzygnigcia
konkursu.
25' wnioskodawca
winienzapoznacsiq z UchwalqNr LIV/672110RadyMiejskiej
w Czenrvionce-Leszczynach
z dnia29 pa2dziernika
2010rokuw sprawieokreSlenia
warunkowi trybufinansowania
zadafiz zakresurozwojusportuna terenieGminy
iMiastaczenrvionka-Leszczyny
(t.j.Dz. Urz.woj. Sl.,-poz.1s37zdn. 11 lutego
2013roku),w sprawieokreSlenia
warunkowi trybufinansowania
zadanz zakresu
rozwojusportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ktore wraz
z zalqcznikami
sq dostqpnebezpoSrednio
w WydzialeRozwo;j rjizgOuGminy
i Miastaw Czenryionce-Leszczynach
ul. Rostkanr 7, lub drogqelektronicznE
na
stronieinternetowej:
http://vvww.czerwionka-leszczyny.pt/biphada/uchwaly_rady_miejskiej.htmt
a) Wnioskodawca
winienzlo2ycstosowneoSwiadczenie
o zapoznaniu
sig
zwlw' Uchwatqorazwarunkami
konkursuzawartymi
w niniejszym
ogloszeniu.
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