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Zarzqdzenie Nr 652 / 18

B u rm istrza Gm i ny i Miasta Czerwion ka-Leszczy ny

z dnia 4 grudnia 20'18 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu projekt6w w zakresie rozwoju sportu

na terenie G-miny i Miasta cze.-rwionka-Leszczyny wspieranych z budietu gminy

w 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorzqdzie

ominnvm tt.i. or. u. z2o1gr. poz. g94 zeim.), art.27 ust. 1iar1.28 ustawyzdnia25

Ir"*Jl,'zdioi orpo,.," (t.j. Dz. U. zZO18i.poz.1263,zp62n.zm.),ar1.221ust 1

,.ia*V .Onia 27 sierpnia'ioOg r., o finansach publicznych (tt- P'. U 
.z ?017 r''

ioi.iott zp62n. zm.),w zwiqzkuz !-0, Z'.! i 9 Uchwaly Nr LIV/672I10 Rady.Miejskiej

i-Cr"*ioni"-Leszczynach z'dnia i9 pa2dziernika 2010 roku w sprawie okre6lenia

*ur,,*o* i trybu fininsowania zadafi z zaktesu rozwoju sportu na terenie Gminy

i Miasta Czerwionka-Le szczyny (t.j. Dz Urz' Woj Sl ' poz 1537 z dn 11 lutego

2013 roku),

zarzqdzam, co nastqPuje :

s1

L Ogtaszam konkurs projekt6w w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy

i fuiasta Czenvionka-Le szczyny wspieranych w formie dotacji z bud2etu gminy

w 2019 roku w Przedmiocie:

a) realizacji prog ram6w szkolenia sportowego,

b) zakupu sprzetu sportowego'
cj pokrycia koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa

w takich zawodach,
d) pokrycia kosztow korzystania z obiekt6w sporlowych dla cel6w szkolenia

sportowego,
e) sfinansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej'

2. Kluby sportowe z terenu Gminy i {1a-s!1 .Clerwiolka-Leszczyny' 
spelniajqce zapisy

- tj;d"ry Nr Ltv/672l10 Riiy Mieisrie.i w czerurionce-Leszczynach z dnia

iri pali.ieinira 2010 r&r, * 'sprawi'e okreslenia warunk6w i trybu flnansowania

)"aza-)-r *r:"-u rozwolu sportu'na terenie .Gminy 
i Miasta czerwionka-Leszczyny

iU.-or.ur Woj. Sl.,'pi[ tw z dn' 11 .lut'ego 
2013 roku)' mogq skladac

w sekretariacie Urzedu wnioski o przyznanle dbtacji na realizacjq projekt6w

okreSlonych w ust. 1 w terminie: do 19 grudnia 201 B

3.ogloszenieokonkursieprojektowwzakresierozwojusportustanowizalqcznikdo
n i n iejsze go zar zqdzenia.

s2

Ustalamterminrealizacliprzedsigwzigcodl5styczniado30listopada20l9roku'



s3

W bud2ecie Gminy i Miasta na realizacjg przedsigwzigi, o kt6rych mowa w S 1

zabezpieczona zostala kwota 350 000,00 zl.

s4

TreSd niniejsze go Zarzqdzenia nalezy zamieScic w Biuletynie lnformacji Publicznej,

na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogloszeri Urzgdu Gminy i Miasta

Czerwio n ka-Leszczyny.

s5

Wyko na n ie Zar zqdzenia powie rza m N acze I n i kowi Wyd zialu Sp raw S poleczn ych.

s6

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalqcznik
do Zarzqdzenia Nr 652/18
Burmistrza GminY i Miasta
Czerwionka-LeszczYnY
z dnia 4 grudnia 2018 r.

OGLOSZENIE

O KONKURSIE PROJEKTOW W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU

wzwiqzkuzUchwalqNrLlVi6T2/l0RadyMiejskieiwCzerwionce-Leszczynachzdnia
29 pa2dziernika 2oi o roku * rpra*i" 

"fir"stenii 
warJnrow i trybu finansowanr.l 

. 
z.a*n z zakresu

;;J;Jr;6d "i terenie c.ini i rr,rLri" bzerwionxa-Leszczyny (t.i. oz. uz. woj sl , poz. 1537

z dn. 1 1 lutego 2013 roku),

Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

oglaszakonkursprojekt6wwzakresierozwojusporturealizowanychpzezklubysportowena
p',i,iri*i."rt.27ist.'1iartzd,si"wv.dnia25-czerwca2010r.osporcie (t.j.Dz.u 22018r.poz

1263, z po2n.zm.), na t"r"niJ 6rini i nririt, c="*ionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacli

z bud2etu Gminy i Miasta w 2019 roku

1. Konkurs obejmuje projekty w pzedmiocie:

1 ) realizacii program6w szkolenia sportowego'

2) zakuPu sPzetu sPortowego,

3)pokryciakoszt6worganizowaniazawod6wsportowychlubuczestnictwawtakichzawodach,

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'okreslasieterminrealizacjipro'jekt6wzzakresuSportunaczasodl5Styczniado
30 listopada 2019 roku'

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

5. Zlecenie realizacji projekt6w z zakresu ro-zwoju sportu bgdzie mialo formq wspierania tych

zadah poprzez udzielenie dotacji na ich dofinansowanle'

a)minimalnaWysokoscfinansowychSrodk6wwlasnychWnoszonychwrealizacjqprojektu
wynosi 5%.

6. wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji wspierajqcej zgloszony .projekt 
z zakresu

rozwoju sportu .po)i01", s-i' 
- 
na formulazu 

'stanbwiqiym' Zilqczni. Nr 1 do Uchwalv

Nr LtV/672l10 n"OV'il,fi"pfi"i i, Czerwionce-Leszc.ynaci'z dnia 29 naZO1l11ira 2010 roku

w sprawie orrestenia' iliuni.o, i tryo, finansowania zadan z zakresu rozwoju sportu na

terenieGminyiH11iarf,dl"r*ionr"-iJ.i.ryny (tj.Dz,Uz.Woj.sl ,poz. 1537 zdn 11luteso

2013 roku). oo *nio.ir-n-r'r"ii aaeiiie iiaczniii i reterencle wymienione w w/w zalaczniku

7'szczeg6lowewarunkirealizacjiorazrozliczeniaprojektuzostanEokreslonewumowie
o wykonanie projektu z zakresu sportu'

8'Wniosekkonkursowynarealizacjgobjetychkonkursemprojekt6wnale2yzlozyiwKancelarii
Urzqdu Gminy i Milsta czerwionka-Leszczyny (ul. Paikowa 9, parter) w formie pisemnej,



w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2018 roku godz. 10,00. z adnotacjq,,Konkurs
projekt6w w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku". Oferty zlo2one po dniu 19 grudnia
2018 roku nie bedq rozpatrywane.

9. Dopuszcza sig uzupelnienie brak6w formalnych we wnioskach w terminie do dw6ch dni od
dnia wezwania do uzupelnienia tych brak6w. Wezwanie takie moze nastqpi6 takze
telefonicznie.

10. Do rozpatrywania wniosk6w o dotacje z zakresu sportu Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny powola Komisjq Konkursowe.

11. Ptzy rozpatrywaniu wniosk6w Komisja uwzgledniala bqdzie tylko takie wydatki, ktore
gwarantujq prawidlowq realizacjq projektu, a pzede wszystkim: zakup spzetu sportowego,
oplaty sgdziowskie, wynagrodzenie trener6w i instruktor6w, transport na zawody sportowe,
organizacja zawod6w sportowych (zakup puchar6w, medali, statuetek, ochrona), oplaty
licencji, zezwoleri, wpisowych na zawody, ubezpieczenie, wydatki na poczqstunek inapoje nie
wigcej ni2 10% calkowitego kosztu projektu. Nie uwzglgdnia siq zakupu paliwa do kosiarek,
dla klub6w dzialajqcych na obiektach MOSiR na podstawie um6w u2yczenia.

12. Z dolacji nie mogq by6 dofinansowane wydatki z tytulu:

1) wyplaty wynagrodzei dla zawodnik6w lub dzialaczy klubu sportowego,

2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

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

4l zobowiqzan klubu sportowego z tytulu zaciqgnigtej po|yczki, kredytu lub wykupu papierow
wartoSciowych oraz koszt6w obslugi zadluzenia,

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

13. Komisja nie bgdzie uwzglgdniala r6wnie2 nastQpujqcych wydatk6w:

t; zwiqzanych z prowadzeniem biura iadministracji,

2) koszt6w prowadzenia rachunku bankowego,

3) koszt6w spozqdzenia material6w sprawozdawczych.

14. Pzy wyborze projektu lub projekt6w otzymujqcych wsparcie finansowe, Burmistz Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny uwzglgdnia:

1) znaczenie zgloszonego projektu dla realizacji celu publicznego,

2) wysokosd Srodk6w budzetowych ptzeznaczonych na zorganizowany konkurs,

3) wysokosc finansowych Srodk6w wlasnych wnoszonych w realizacjg proiektu,

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

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

6) przedstawionq we wniosku kalkulacje koszt6w rcalizaqt projektu (kosztorys projektu)

w zwiqzku z zakresem rzeczowym projektu,

7) mo2liwosc realizaqi projektu przez beneficjenta - posiadana baza i rodzaje zasobow
zeczowych - lokale, spzgty, wraz z informacjq o ich stanie technicznym,

8) dotychczasowe do6wiadczenia w realizacji proiekt6w z zakresu rozwoju sportu' w tym we
wsp6lpracy z administracjq publicznq i finansowanych ze Srodk6w publicznych,

z uwzglednieniem oceny jako6ci ich realizacji,



9) dotychczasowe wykorzystanie pruez wnioskodawcq dotacji z bud2etu Gminy oraz sposob

jej rozliczenia,

t0) inne informacje istotne dla realizacji projektu, np. ilo6c zawodnikow, iloSc meczow, aktualny

poziom rozgrywkowy, dotychczasowe wyniki i osiqgniqcia klubu sportowego'

.15. Szczegolowy tryb i kryteria stosowane przy ocenie wyboru wnioskow sq nastqpujqce:

Punkty

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

lnneinformac1ewaz@tyminformacjedotyczqceplanowanych
0-6

0-10

0-56

17. Aby otzyma6 dotacjq wniosek musi otzymac minimalnie 30 punktow.

18. Rozpatrywane wnioski, ktore otrzymaly co najmniej minimalnq liczbq punktow zostanq ujqte

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

Leszczyny, wtaz z proponowanq wysokoSciq dotacji'

19. ostatecznq decylq o wysokosci przyznanej dotacji podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta

Czerwio nka-LeszczYnY.

wniosku.
dla realizacji celu sportowego i publicznego

(poprr*" wa-runkow uprawibnia sportu przez czlonkow klubow sportowych,

upowszechnianie sportu wSrod mieszkar'rcow, poprawa osiqganych wynikow

soortowvch na wszelkich poziomach oraz poprawa jako5ci szkolenia)'
do ia.

tkow jest adekwatna do zaplanowanych

reiultatow (wyOatkl zostaly okreSlone na poziomie rynkowym, koszty nie sq

polom pozafnfisowego wkladu osobowego z orientacyjnE wycenq

przy czym"
- 2o/o - 0 Pkt.

- 2%-5o/o-3Pkt.

snych wnoszonych w realizacjq projektu'

ptzy czym"

- 0-5%=0pkt.
- PowY2e) 5% -7o/o = 2 Pkl.
- PowY2eiTYo - 10o/o= 3 Pkt'

- PowY2ei 10o/o = 5 Pkt.

ealizacji projektow z zakresu rozwoju

sportu:
liwe wspolpracy z Gminq - tradycje, pewnosc, solidno66, rzetelno6c,

terminowo6c: 0-2Pkt.
il prr*iOfowo5c wykorzystania i rozliczenia otzymanych Srodkow dotacyjnych

(wezwania, poprawki, nieterminowe rozliczenie itp'): 0 - 3 pkt'

@zonych do rozgrywek: ( 0 - 40 - 2 pkt.,

oi -ao-4 pkt.,81 - 1b0-5 pkt., powvzei 100 -6 pkt')
41 -60-3Pkt.,

), organizowanYch jako gosPodarz

z'podaniem szczebli rozgrywkowvch dla poszczegolnvch dru2vn.
rqcYch udzial w zorganizowanYch

Razem punktacla.

Kryterium
Lp.

1
TAI(NIE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



20 Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oglasza ostateczny wynik konkursu

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

wskazaniem:

a) nazwy projektu i nazwy i adresu wnioskodawcy;

b) opisu przedsigwzigcia objqtego projektem;

c) lqcznych kosztow projektu;

d) kwoty dotacji pzyznanej na projekt;

e) uzasadnienia pzyjgcia lub odpowiednio odzucenia zgloszonego projektu

Z wnioskodawcE, kt6rego projekt zostal wybrany i kt6remu przyznano dotacjg Burmistrz

zawiera umowq.

22. Zloaenie wniosku nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem dotacji

23. Dopuszcza sig mo2liwo56 przyznania ni2szej wartosci dotacji ni2 wnioskowana. W takim
pzypadku, po telefonicznym i mailowym powiadomieniu pzez PrzewodniczEcego Komisji

konkursowel, ostateczny projekt pzedsiQwzigcia z zakresu rozwoju sportu do wielkoSci

pzyznanej dotacji nalezy przedlo2yi, w ciqgu 4 dni roboczych, w Kancelarii Urzgdu Gminy

iMiasta 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 nierozstrzyg niQcia konkursu

25. Wnioskodawca winien zlozyd stosowne oSwiadczenie o zapoznaniu sie z warunkami konkursu

oraz UchwalE Nr LIV/672I10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 pazdziernika

2010 roku w sprawie okreslenia warunk6w i trybu finansowania zadafi z zakresu rozwolu

sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (t.j. Dz. Uz Woj. Sl , poz. 1537 z do.

11 lutego 2013 roku). Tre56 uchwaly do pobrania poni2ej niniejszego ogloszenia oraz

w Biuletynie lnformacji Publicznej:
http://www.czerwionka-leszczyny. pl/biphada/uchwaly-rady-mieiskiei html

islrz
Miasta
feszczyny

szewskl
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