Zarzqdzenie Nr 10/16
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
zdniaT stycznia 20'16 roku
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu projekt6w w zakresie rozwoju
sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych
z budietu gminy w 2016 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. 220'15 r., poz. 1515.), arl.27 ust. 1 i arl.28 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r., o sporcie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.715),ar1.221 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 22013 roku poz.
8852p62n. zm.), w zwiqzku z $ 6,7, 8 i9 Uchwaly Nr LIV/672I10 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach dnia 29 pa2dzie.nika 2010 roku w sprawie
okre6lenia warunk6w i trybu finansowania zadafi z zakresu rozwoju sportu na
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Le szczyny (t.j. Dz. Urz. Woj. Sl., poz. 1537
z dn. 11 lutego 2013 roku),

z

zarzqdzam, co nastgpuje

:

s1
1. Oglaszam konkurs projekt6w w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy
i Miasta Czenarionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budZetu gminy
w 2016 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 kosztow korzystania z obiekt6w sportowych dla cel6w szkolenia
sportowego,
e) sfinansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
2. Kluby sportowe z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, spelniajqce
zapisy Uchwaly Nr LIV/672I10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 pa2dziernika 2010 roku, w sprawie okre6lenia warunk6w i trybu
finansowania zadan z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta
Czerwionka-Leszczyny (t.j. Dz.Urz. Woj. Sl., poz. 1537
dn. 11 lutego
2013 roku), mogq sktadad w sekretariacie Urzqdu wnioski o przyznanie dotacji
na realizacjg projekt6w okre6lonych w ust. 1 w terminie: od 7 stycznia 2016 roku
do 22 stycznia 201 6 roku.

z

i

s2
ZamieSci6

w Biuletynie lnformacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz

na tablicy ogloszefi Urzqdu Gminy

i Miasta Czerwionka-Leszczyny

ogloszenie

o tre6ci stanowiqcej zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia

s3
Ustalam termin realizacji przedsigwzig6 od 15 lutego do 30 listopada 2016 roku.

s4
W bud2ecie Gminy i Miasta na realizacjq przedsigwzigd, o kt6rych mowa w g

1

zabezpieczona zostala kwota 300 000,00 zl.

s5
Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Rozwoju Gminy
i Miasta.

s6
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania.
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Zalqcznik
do Zatzqdzenia
Nr 10 /16
Burmistza Gminy i Miasta
CzeMionka - Leszczyny
z dnia 7 stycznia 2016 roku

OGLOSZENIE

O KONKURSIE PROJEKTOW

W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU

z

w

z

zwiqzku
Uchwalq Nr LIV/672I10 Rady Miejskiej w Czenarionce-Leszczynach
dnia 29
pa2dziernika 2010 roku w sprawie okreSlenia warunk6w i trybu finansowania zadah z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny (1.j. Dz. Urz. Woj. Sl., poz. 1537 z
dn. 11 lutego 2013 roku), w sprawie okre6lenia warunk6w i trybu finansowania zadari z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka

-

Leszczyny

Oglasza konkurs projekt6w w zakresie rozwoju sportu realizowanych pzez kluby sportowe na
podstawie art. 27 ust. 1 i art 28 ustawy z dnia 25 czeruca 2010 r., o sporcie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.
715), na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z bud2etu Gminy
i Miasta w 2016 roku.
1

.

Konkurs obejmuje zadania w przedmiocie:

a)

realizacji program6w szkolenia sportowego,

b)

zakupu spzetu sportowego,

c)

pokrycia koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,

d)
e)

pokrycia koszt6w kozystania z obieK6w sportowych dla cel6w szkolenia sportowego,
sfinansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

2. Na pzedstawione do realizacji zadania pzeznaczono kwotq 300 000,00 zl.
3. Okresla sie termin rcalizaqi projekt6w z zakresu sportu na czas od 15 lutego do 30 listopada
2016 roku.

4.
5.

Termin skladania wniosk6w o udzielenie dotacji uplywa w dniu 22 stycznia 2016 roku.

6.

Dotacje mogq otzyma6 kluby sportowe, kt6re nie maia zalegloSci finansowych wobec Gminy
z tytulu wcze5niej udzielonych dotacji.

7.

Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji wspierajacej zgloszony projekt z zakresu
rozwoju sportu sporzqdza sig na formulazu stanowiqcym Zalqcznik Nr 1 do Uchwaly Nr
LlVl672l1O Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 pa2dziernika 20'10 roku
w sprawie okre6lenia warunk6w i trybu finansowania zadah z zakresu rozwoju sportu na
terenie Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny (t.j. Dz. Uz. Woj. Sl., poz. 1537 z dn. 1 '1 lutego
2013 roku). Do wniosku nale2y dolqczye zalqczniki i referencje wymienione w w/w Zalqczniku.

8.

Szczegolowe warunki realizacji oraz rozliczenia projektu zostanq okre6lone
o wykonanie projektu z zakresu sportu.

Zlecenie rcalizagi projekt6w z zakresu rozwoju sportu bgdzie mialo forme wspierania tych
zadah popzez udzielenie dotacji na ich dofinansowanie.

w

umowie

9.

Wniosek konkursowy na realizacjq objqtych konkursem projekt6w nale2y zlo2ye, w Kancelarii
Uzedu Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny (ul. Parkowa 9, parteo w formie pisemnej, w
niepzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 20'16 r oodz. '14.00. z adnotacjq ,,Konkurs
projekt6w w zakresie rozwoju sportu w 2016 roku". Oferty zlozone po dniu 22 stycznia 2016
roku nie bqdq rozpatrywane.

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

10. Dopuszcza

telefonicznie.
11.

Do pzeprowadzania konkursu projekt6w

z

zakresu sportu Burmistrz Gminy

i

Miasta

Czerwionka-Leszczyny powola Kom isje Konkursowa.
12.

Pzy

rozpatrywaniu wniosk6w Komisja uwzglgdniala bqdzie tylko takie wydatki, kt6re

gwarantujq prawidlowq realizacje zadania.
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) zaplaty kar, mandat6w i innych oplat sankcyjnych nalo2onych na klub sportowy

lub

zawodnika tego klubu,

4)

zobowiqzah klubu sportowego

z

tytulu zaciqgniqtej po2yczki, kredytu lub wykupu

papier6w wartoSciowych oraz kosztow obslugi zadlu2enia,

5)

koszt6w, kt6re wnioskodawca poni6sl na realizacjg pzedsigwzigcia przed zawarciem
umowy o udzielenie dotacji.

14. Komisja nie bgdzie uwzglgdniala r6wnie2 nastqpujqcych wydatk6w:

1)

zwiqzanych z prowadzeniem biura i administracji,

2)
3)
4)

koszt6w ksiggowego rozliczajecego dotacje,
koszt6w prowadzenia rachunku bankowego,
koszt6w sporzqdzenia material6w sprawozdawczych.

15.Pzy wyboze projektu lub projekt6w otzymujecych wsparcie finansowe, Burmistz Gminy

i

Miasta Czerwionka-Leszczyny uwzglQdnia:

1) znaczenie zgloszonego projektu dla realizacji celu publicznego,
2) wysokoSc Srodk6w bud2etowych pzeznaczonych na zorganizowany konkurs,
3) wysokosc finansowych Srodk6w wlasnych wnoszonych w realizacje projektu,
4) pozafinansowy wklad wlasny - rzeczowy, praca wolontariuszy, materialy itp.,
5) partner6w biorqcych udzial w realizacji projektu - ze szczeg6lnym uwzglednieniem
organ6w administracji publicznej,

6)

przedstawionq we wniosku kalkulacjq koszt6w realizaqi projektu (kosztorys projektu)
w zwiqzku z zakresem zeczowym projektu,

7)

mo2liwo56 rcalizaqi projektu pzez beneficjenta
posiadana baza i rodzaje zasob6w
eeczorych - lokale, spzety, wraz z informacjq o ich stanie technicznym,

8)

dotychczasowe do6wiadczenia w realizacji projekt6w z zakresu rozwoju sportu, w tym
we wsp6lpracy z administracjq publicznq i finansowanych ze Srodk6w publicznych,
z uwzglgdnieniem oceny jako5ci ich realizacji,

-

9)

dotychczasowe wykozystanie
sposob jq rozliczenia,

pzez wnioskodawcq dotacji z budZetu Gminy oraz

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

pzy ocenie wyboru wniosk6w sq nastqpujqce:

Kryterium

Lp.

2

1

1.

Spelnienie wymog6w formalnych wniosku.

2.

Znaczenie zgloszonego projektu dla realizacji celu sportowego
publicznego (poprawa warunk6w uprawiania sportu przez
czlonk6w klub6w sportowych, upowszechnianie sportu wSrod
mieszkahc6w, poprawa osiqganych wynik6w sportowych na
wszelkich poziomach oraz poprawa iakoSci szkolenia).
Zaproponowane wydatki sq niezbqdne do poprawnej realizaqi
zadania

3.

5.

b.

7.

Punkty
3

i

Wysoko5c zaproponowanych wydatkow jest adekwatna do
zaplanowanych rezultatow (wydatki zostaly okreSlone na poziomie
rynkowvm, kosztv nie sa zawv2one, ani zani2one)
Poziom pozafinansowego wkladu osobowego z orientacyjnq
wycenq.
Przy czym'.
2o/o - 0 pkt.

Max. pkt.
4

TAI(NIE

Mozliwo5c
poprawy
(2 dni)

0-5

5

0-3

3

0-5

5

0-5

5

0-10

10

2o/o-SYo-3pkt.
powy2eiS%-5pkt.
WysokoSc finansowych Srodkow wlasnych wnoszonych w
realizacjg projektu.
Przy czym'.
5% - 0 pkt.

5o/o-10%-5pkt.
powv2ei 1Oo/o - 10 pkt.
8.

9.

10.

Mo2liwo56 realizacji projektu jest realne w Swietle
udokumentowanych mo2liwo6ci wnioskodawcq, w tym:
llbaza sportowa, obiekty, lokale, itp;
0-3
3
2lzasoby rzeczowe - sprzqt sportowy itp;
3/ kadra szkoleniowa - z podaniem kwalifikacii.
Dotychczasowe do6wiadczenie w realizacji projektow z zakresu
rozwoju sportu:
1/ we wsp6lpracy z Gminq - tradycje, pewno56, solidnoSd,
zetelnoS6, terminowo6c: 0 - 2 pkt.
17
0-17
2/ prawidlowoS6 wykorzystania i rozliczenia otrzymanych Srodk6w
dotacyjnych (wezwania, poprawki, nieterminowe rozliczenie itp.): 0
- 5 pkt.
3/ wyniki i osiqgniqcia klubu sportowego we wsp6lzawodnictwie
sportowym w trakcie ostatniego sezonu: 0 - 10 pkt. (0 pkt spadek,
5 pkt utrzvmanie sie . 10 pkt awans )
lnne informacie wa2ne dla realizacii proiektu, w tym informacie dotyczace planowanych

rozqrywek / zawod6w:
1/ iloSc dru2yn zgloszonych do rozgrywek - na podstawie
informacji potwierdzonej przez wlaSciwy polski zuiqzek sportowy
(zaka2da druzvne 2 okt iednak nie wiecei ni2 10 pkt)
2l planowana iloS6 mecz6w (zawod6w, turniejow), organizowanych
jako gospodazz podaniem szczebli rozgrywkowych dla
poszczeqolnvch dru2vn.
3/ aktualny poziom ligi rozgrywkowejw odniesieniu do dru2yn
senior6w biorqcych udzial w rozgrywkach zorganizowanych na
poszczeg6lnych szczeblach (najni2szy:0 - 5 pkt., Sredni: 6 - 10,
naiwy2szy: 11- 15)
11. Kom pletno56, ja koS6, poprawno66 matematy czna
czWel no56 graficzna sporzadzen ia wn iosku.
Razem ounktacia:
17. Aby otzymac dotacjq wniosek musi otzymac minimalnie 41 punkt6w.
I

18. Rozpatrywane wnioski, ktore

0-10

10

0-5

5

0-15

15

0-2

2

0-80

80

otzymaly co najmniej minimalnq liczbq punkt6w zostanq ujgte

w rankingu ofert i przekazane do zatwierdzenia Burmistzowi Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, wr az z pro ponowanq wysoko6ci q dotacj

i.

19. Burmistrz oglasza ostateczny wynik konkursu projektow,
i projektach odrzuconych, wraz ze wskazaniem:

a)

z informacjq o projektach wybranych

naaity projektu i nazwy i adresu wnioskodawcy;

b) opisu pzedsiqwzigcia objqtego projektem;
c) lqcznych kosztow projektu;
d) kwoty dotacji pzyznanq na projekt;
e) uzasadnienia pzyjqcia lub odpowiednio odzucenia zgloszonego projektu.
20.2 wnioskodawcq, ktorego projekt zostal wybrany i ktoremu przyznano dotacjq Burmistz
zawiera umowe.
21. Minimalna wysokoSc finansowych Srodk6w wlasnych wnoszonych w realizacjq projektu wynosi
5o/o.

22. Zlo2enie wniosku nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem dotacji.

siq mozliwo6c przyznania ni2szej warto6ci dotacji niz wnioskowana. W takim
pzypadku, po telefonicznym powiadomieniu przez Przewodniczqcego Komisji Konkursowej,
ostateczny projekt pzedsiqwziqcia z zakresu rozwoju sportu do wielkoSci przyznanej dotacji
nale2y przedlo2ye w ciqgu 4 dni roboczych, w Kancelarii Uzgdu Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny, pzy ul. Parkowej 9. Niedopelnienie tego obowiqzku w w/w terminie traktowane

23. Dopuszcza

bqdzie jako rezygnaila z dotacji.

24. Burmistrz Gminy i Miasta zastzega sobie prawo nierozstzygniqcia konkursu.
25. Wnioskodawca winlen zlo2ye stosowne oSwiadczenie o zapoznaniu siq z warunkami konkursu
oraz Uchwalq Nr Llvl672l10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
dnia 29
paZdziernika 2010 roku w sprawie okre5lenia warunk6w i trybu finansowania zadari z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny (t Dz.Uz. Woj. Sl., poz.
1537 z dn. 11 lutego 2013 roku). Tre56 uchwaly do pobrania ponizej niniejszego ogloszenia
oraz w Biuletynie lnformacji Publicznej:
http://www.czerwionka-leszczyny.pl/bip/rada/uchwaly_rady_miejskiej.html
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