Zarzqdzenie

Nr 3/{8

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 8

stycznia 2018 roku

w sprawie ogloazenia otwartego konkursu projekt6w w zakresie rozwoju sportu
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budietu gminy
w 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Oz.U.z2017 roku poz.'18752p62n. zm.), art.27 ust. l iart.28 ustawy
z dnia2s czevca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U z 2017 toku poz. 1463), art.221 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 t.,

poz.2077 zp62n. zm.), w zwiqzku z S 6, 7, 8 i9 Uchwaly Nr LIV/672I10 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 paidziernika 2010 roku w sprawie okreslenia
warunk6w i trybu finansowania zadai z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy
i Miasta CzeMionka-Leszczyny (1.i. Dz. Utz. Woj. Sl., poz. 1537 z dn. 11 lutego
2013 roku),

za

rzedzam, co nastepule:

sl
l. Oglaszam konkurs projektow w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy
i Miasta CzeMionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z bud2etu gminy
w 2018 roku w przedmiocie:

a) realizacji program6w szkolenia sportowego,
b) zakupu sprz?tu sportowego,
c) pokrycia koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa
w takich zawodach,

d) pokrycia koszt6w korzystania
e)

z

obiekt6w sportowych dla cel6w szkolenia

sportowego,
sfinansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

2. Kluby sportowe z terenu Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny, spelniajQce zapisy
Uchwaly Nr Llvl672l1.0 Rady Miejskiej w CzeMionce-Leszczynach
dnia
pa2dzie.nika
i
tinansowania
29
2010 roku, w sprawie okre6lenia warunk6w trybu
zadai z zakresu rozwoju spo(u na terenie Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny
(t.j. Oz.Urz. Woj. Sl., poz. 1537 z dn. 11 lutego 2013 roku), mogq sklada6
w sekretariacie Urzedu wnioski o pzyznanie dotacji na realizacj? projekt6w
okreslonych w ust. I w terminie: od 10 stycznia 2018 roku do 24 stycznia 2018 roku.

z

3. Ogloszenie o konkursie poekt6w w zakresie rozwoju sportu stanowi zalqcznik do
niniejszego zarzEdzenia.

s2
Ustalam termin realizacji przedsiqwziq6 od 26 lutego do 30 listopada 2018 roku.

s3
W bud2ecie Gminy i Miasta na realizacjg

przedsigwziq6,

o kt6rych mowa w g

1

zabezpieczona zostala kwota 350 000,00 zl.

s4
Tre66 niniejszego Zarzqdzenia nale2y zamie5ci6 w Biuletynie lnformacji Publicznej,
na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogloszert Urzqdu Gminy Miasta
Czerwio nka-Leszczyny.

i

s5
\A/ykonanie Zazqdzenia powiezam Naczelnikowi \Arldzialu Spraw Spobcznych.

s6
Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
Zalqcznik
do Zarzqdzenia Nr 3/'l 8
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-LeszczynY
z dnia 8 stycznia 2018 r.

GMINY I MIASTA
Czerwronka-LeszczYnY

OGLOSZENIE

O KONKURSIE

PROJEKTOW W ZAKRESIE ROZWOJ U SPORTU

czerwionce-Leszczynach z dnia
29 pazdziernika 20'10 roku w sprawie okreslenia warunk6w i trybu finansowani.l .z9d3it z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta czenvionka-Les zczyny (1.i. Dz. uz. woj. sl., poz. 1537
z dn. 1 1 lutego 2013 roku),

w zwiqzku z

uchwalE

Nr

Llv/672l10 Rady Miejskiej

Burmistz Gminy iMiasta Czerwionka

w

-

Leszczyny

Oglasza konkurs projekt6w w zakresie rozwoju sportu realizowanych przez kluby sportowe na
po"dstawie art. 27 ust. I i an 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.i. Dz. U. z 2017 r.'
'poz.
1463 z p62n. zm.), na terenie Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie
dotacji z budZetu Gminy i Miasta w 2018 roku.

1.

Konkurs obejmuje projekty w pzedmiocie:

) realizacji program6w szkolenia sportowego,
2) zakupu spzgtu sPortowego,
1

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 pzeznaczono kwotq 350 000,00 zl
3. Okre6la sig termin realizacji projekt6w z zakresu sportu na czas od 26 lutego do 30 listopada
2018 roku.

4. Termin skladania wniosk6w o udzielenie dotacji uplywa w dniu 24 stycznia 2018 roku.
5. Zlecenie realizacii projekt6w z zakresu rozwoju sportu bgdzie mialo formQ wspierania

6.

tych

zadah popzez udzielenie dotacji na ich dofinansowanie'
projektu
a) minimalna wysoko66 finansowych Srodk6w wlasnych wnoszonych w realizacjQ
wynosi 5%.
Gminy
Dotacje mogq otzymac kluby sportowe, kt6re nie majq zalegtoSci finansowych wobec
z tytulu wcze5niej udzielonych dotacji.

7'Wniosekklubusportowegooudzieleniedotacjiwspierajqcejzgloszony.projektzzakresu
rozwoju sportu spozqdz; sig na formulazu stanowiqcym zalqc-znik. Nr 1 do Uchwaly
2010 roku
Nr LlW672l10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 pazdzie.nika
sportu na
rozwoju
z
zakresu
w sprawie okre6lenia wirunk6w i trybu finansowania zadah

8.

11 lutego
terenie Gminy i N4iasti Czerwionka-Leszczyny (t.j. Dz. Urz. Woj. Sl , poz. 1537 z dn.
Zalqczniku
ibta rofu;. Do wniosku nale2y dolqczy6 zitqizni*i i referencje wymienione w Mw
oruz tozliczenia projektu zostanE okreslone w umowie
szczeg6lowe warunki realiza
o wykonanie projektu z zakresu sportu.

qi

wniosek konkursowy na realizacjg objgtych konkursem projekt6w nale2y zlo2yc w Kancelarii
pisemnej,
Urzgdu Gminy i Miista Czerwiont a-leirczyny (ul. Parkowa 9, parte1 w formie
adnotacjq
godz.
z
15.30.
roku
w niepzekraczalnym terminie do dnia 24 siycznia 2018
Oferty zlo2one po dniu
,,Konkurs projekt6w w zakresie-rozwop sportu w 2018 roku".
24 slycznia 2018 roku nie bqdq rozpatrywane.
dw6ch dni od
10. Dopuszcza sig uzupelnienie brak6w formalnych we wnioskach w terminie do
takze
nastqpic
mo2e
dnia wezwania do uzupelnienia tych brak6w. wezwanie takie

9.
-

telefonicznie.
11. Do rozpatrywania wniosk6w o dotacjg

z zaktesu sportu Burmistz Gminy i Miasta czerwionka-

Leszczyny powola Komisjq Konkursowq.
12.

Ptzy tozpalrywaniu wniosk6w Komisja uwzglgdniala bedzie tylko takie wydatki,

kt6re
sportowego'
spzQtu
zakup
przede.wszystkim:
projektu,
a
gwirantujq piawidlowe realizacjq
6daty ,ea:rio*rkie, wynagrodzehie trener6w i instruktor6w, transport na zawody sportowe,
oplaty
oig"ri="t;. zawod6w- sportowycn (zakup puchar6w, medali, statuetek, ochrona),
nrz
wigce.1
nie
ticEnqi, zezwotefr, wpisowych ni zawody, ubezpieczenie, poczestunek inapoje
dla klub6w
10% iatkowitego kosztu piojektu. Nie uwzglqdnia siq zakupu paliwa do kosiarek,
u2yczenia'
podstawie
um6w
dziatajqcych ni obiektach MOSiR na

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

1)
2)

wyplaty wynagrodzei dla zawodnik6w lub dzialaczy klubu sportowego'

3\

zaplaly kar, mandat6w
zawodnika tego klubu,

transferu zawodnika z innego klubu sportowego'

i

innych oplat sankcyjnych nalozonych na klub sportowy lub

4)zobowiqzanklubusportowegoztytuluzaciegnistejpo2yczki,kredytulubWykupupapier6w
wartoSciowych oraz koszt6w obslugi zadlu2enia,

5)

pzed zawarciem
koszt6w, kt6re wnioskodawca poni6sl na realizacje przedsigwzigcia
umowy o udzielenie dotacji.

14. Komisja nie bgdzie uwzglgdniala r6wnie2 nastqpujqcych wydatk6w:

l)

zwiezanych z prowadzeniem biura i administracji,

2)
3)

koszt6w prowadzenia rachunku bankowego,

z;

konkurs'
wysokoS6 Srodk6w budzetowych pzeznaczonych na zorganizowany

3)

projektu'
wysokosc finansowych Srodk6w wlasnych wnoszonych w realizacjq

koszt6w sporzqdzenia material6w sprawozdawczych'
finansowe' Burmistrz Gminy
15. Ptzy wyborze projektu lub projekt6w otzymujqcych wsparcie
i Miista Czerwionka-Leszczyny uvuzglqdnia:
1) znaczenie zgloszonego projektu dla realizacii celu publicznego'

4)pozafinansowywkladwlasny-zeczowy,pracawolontariuszy,materialyitp.'
5) partner6w biorqcych udzial w realizacii projektu - ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem
organ6w administracji publicznej,

6)pzedstawionqwewnioskukalkulacjgkoszt6wrealizacjiprojektu(kosztorySprojektu)
w zwiqzku z zakresem rzeczowym projektu,

7)mozliwoscrealizaqiprojektuprzez-beneficjenta.-posiadanabazairodzajezasob6w
rzeczowych

-

lokale, spz;Qly, wtaz z informacjq o ich stanie technicznym'

dotychczasowe do$wiadczenia w realizacji projektow z zakresu rozwoju sportu, w tym we
administracjq publicznq finansowanych ze Srodk6w publicznych,
wspolpracy
z uwzglqdnieniem oceny jakoSci ich realizacji,
9) dotychczasowe wykorzystanie pzez wnioskodawcq dotacji z budZetu Gminy oraz spos6b
jej rozliczenia,
10) inne informacje istotne dla realizacji projektu, np. iloSc zawodnikow, ilo56 meczow, aktualny
poziom rozgrywkowy, dotychczasowe wyniki i osiqgniqcia klubu sportowego.
16. Szczegolowy tryb i kryteria stosowane przy ocenie wyboru wniosk6w sq nastqpujqce:

8)
'

i

z

Punkty

Kryterium

Lp.

2

1

Soelnienie wvmoqow formalnych wnioslql
Znaczenie zglononego projektu dla realizacji celu sportowego i publicznego
(poprawa warunkow uprawiania sportu pzez czlonk6w klubow sportowych,
upowszechnianie sportu wSrod mieszkaric6w, poprawa osiqg anych wynikow
snortowvch na wszelkich ooziomach oraz poprawa jako6ci
Zoroponowane wvdatki sa niezbQd

1.

2.

szko]enla}-

3.

@anychwydatkowjestadekwatnadozaplanowanych
koszty nie sq
poziomie

4.

rynkowym,
reiultat6w (wydatkizostaly okreSlone na
zavwlone. ani zaniZone)
Poziom pozafinansowego wkladu osobowego z orientacyjnE wycenE
ptzy czym"

5.

-

- 0 Pkt.
2o/o-5o/o-3Pkt.
powvZei 5o/o - 5 Pkt.

2o/o

6.

0-5
0-

10

0-5

0-5

0-SYo=0pkt.

7.

0-5

6w wlasnych wnoszonych w realizacjq projektu,

ptzy czymi

-

3
TAK/NIE

- 7o/o = 2 Pkt'
powyZej 7o/o - 10% = 3 Pkt.
Powyzej 10o/o= 5Pkt.

PowYzej

5o/o

w realizacji projektow zzakresu rozwoju

@nie
sportu:

0-5
wspolpracy z Gminq - tradycje, pewno5i, solidnoS6, rzetelnoS6,
terminowo66: 0-2Pkt.
prawidlowoS6 wykorzystania i rozliczenia otrzymanych Srodkow dotacyjnych
(wezwania. poprawki, nieterminowe rozliczenie itp.): 0 - 3 pkt'
projektu, w tym informacje dotyczqce planowanych
rozorywek / zawodow:
0-6
rozgrywek: ( 0-40 -2 pkt', 41 -60 - 3 pkt'' I
liwe

it

8.

5 pkt., powvzei

@awodow,turniejow),organizowanychjakogospodarz I
z'nodaniemszczeblirozqrvwkowvchdlaposzczeg6lnycL
@owejdruzynbiorqcychudzialwzorganizowanych
poszczegolnvch szczeblach'
61

-

80

-

+ pkt., 81

rozqrywkach na

-

100

-

Razem punKtacta.

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

o-s
0-10
0-56

18. Rozpatrywane wnioski, kt6re

otzymaly co najmniej minimalnq liczbq punkt6w zostanE

uiQle

w rankingu projekt6w i przekazane do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, wraz z proponowanq wysokosciq dotacji.
19. Ostatecznq decyzjq o wysokosci przyznanej dotacji podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny.

projekt6w,

z

i

Miasta Czerwionka-Leszczyny oglasza ostateczny wynik konkursu
informacjq o projektach wybranych i projektach odrzuconych. wraz 7e

20, Burmistrz Gminy
wskazaniem:

a) nazwy projektu i nazwy i adresu wnioskodawcy;
b) opisu pzedsiqwzigcia objqtego projektem;
c) lecznych koszt6w projektu;
d) kwoty dotacji pzyznanej na projekt;
e) uzasadnienia pzyjgcia lub odpowiednio odrzucenia zgloszonego projektu.
21. Z wnioskodawcq, kt6rego projekt zostal wybrany i kt6remu ptzyznano dotacje Burmistrz
zawiera umowg.

22. Aozenie wniosku nie jest r6wnoznaczne z pzyznaniem dotacji.

sig mo2liwo56 ptzyznania ni2szej warto6ci dotacji niz wnioskowana. W takim
pzypadku, po telefonicznym i mailowym powiadomieniu pzez PzewodniczEcego Komisji
Konkursowej, ostateczny projekt pzedsiQwziqcia z zakresu rozwoju sportu do wielkoSc
pzyznanej dotacji nale2y Wzedlozye w ciqgu 4 dni roboczych, w Kancelarii Urzqdu Gmtny

23. Dopuszcza

i Miasta Czerwionka - Leszczyny, przy ul. Parkowej 9. Niedopelnienie tego obowiqzku w
terminie traktowane bqdzie jako rezygnacja z dotacji.

yl77w

24. Burmistz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygniqcia konkursu.
25. Wnioskodawca winien zlo2y6 stosowne oswiadczenie o zapoznaniu sie z warunkami konkursu
oraz Uchwalq Nr LIV/672I10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 pa2dziernika

2010 roku w sprawie okreSlenia warunk6w i trybu finansowania zadart z zakresu rozwo,r
sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (1.i. Dz. Utz. Wo1. St., poz. 1537 z o.,.
1.1 lutego 2013 roku). Tre56 uchwaly do pobrania ponizej niniejszego ogloszenia oraz
w Biuletynie lnformacji Publicznej:
http://www.czervvionka-leszczyny.pl/biphada/uchwaly-rady-mieiskiei.html
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