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Bu rm istrza Gm i ny i M iasta Czenation ka-Leszczyny

z dnia 6 grudnia 2019 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu projekt6w w zakresie rozwoju sportu
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z bud2etu gminy
w 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z p6zn. zm.), art. 27 ust. 1 i art. 28 ustawy
z dnia 25 czeruca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. '1468, z p62n. zm.),
at1. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U.

22019 r., poz. 869 zpo2n. zm.),w zwiqzku z $ 6, 7, 8 i 9 Uchwaty Nr Xll/122119 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 pa2dziernika 2019 roku w sprawie
okreSlenia warunk6w itrybu finansowania zadafi z zakresu rozwoju sportu na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. l)rz. Woj. St., poz. 7056
z dn. 25 pa2dziernika 2019 roku),

1.

zarzqdzam, co nastqpuje :

s1

Oglaszam konkurs projekt6w w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z bud2etu gminy w 2020 roku'

Kluby sportowe z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, spelniajqce zapisy
Uchwaly Nr Xll/122119 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
18 pa2dziernika 2019 roku w sprawie okre5lenia warunk6w i trybu finansowania
zadafi z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. Urz. Woj Sl., poz. 7056 z dn. 25 pa2dziernika 2019 roku), mogq sklada6
wnioski o przyznanie dotacji na realizacjq projekt6w okre5lonych w ust. 1 w terminie
do 23 grudnia 2019 roku do godz. 10,oo (w formie papierowej i elektronicznel za
po6rednictwem generatora wniosk6w www.witkac.pl).

Ogloszenie o konkursie projekt6w w zakresie rozwoju sportu stanowi zalqcznik do
n i n iejsze go zarzqdzenia.

s2
Nadz6r nad wykonaniem Zarzqdzenia powierzam Pelnomocnikowi ds. Spolecznych.

s3
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
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Czcrwrtrt xa- t,cszczyny ZalAcznik
do Zatzqdzenia Nr 695/19
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 6 grudnia 2019 r.

OGLOSZENIE

O KONKURSIE PROJEKTOW W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU

w zwiqzku z Uchwalq Nr Xlll122l19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
18 pa2dziernika 2019 roku w sprawie okreSlenia warunk6w i trybu finansowania zadan
z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Sl.,
poz. 7056 z dn. 25 pa2dziernika 201 9 roku),

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Oglasza konkurs projekt6w w zakresie rozwoju sportu realizowanych pzez kluby sportowe na
podstawie art. 27 ust. 1 i an 28 ustawy z dnia 25 czerwca 201O r. o sporcie (t.j. Dz. U.

z 2019 r. poz. 1468, z pofun. zm.), na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
wspieranych w formie dotacji z bud2etu Gminy i Miasta w 2020 roku.

1. Konkurs obejmuje projekty realizujqce cel publiczny okre5lony w Uchwale
Nr Xlll122l19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 pa2dziernika
2019 roku w sprawie okre6lenia warunk6w i trybu finansowania zadai z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Sl.,
po2.7056 zdn.25 pa2dziernika 2019 roku),

W ramach projektu mo2na sfinansowa6:
t 1 realizacjg program6w szkolenia sportowego,
2) zakup spzqtu sportowego oraz stroj6w sportowych,
:) pokrycie koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa w tych

zawodach,
4) pokrycie koszt6w korzystania z obiekt6w sportowych dla cel6w szkolenia sportowego,
s I wynagrodzenie trener6w, instruktor6w,
6) pokrycie koszt6w obslugi ksiqgowej,
7) ubezpieczen ia zawodnik6w,
8) optat regulaminowych, startowych i zwiqzkowych,
9) inne, kt6re mogq by| zui4zane z realizacjq celu.

2. Na przedstawione do realizacji zadania pzeznaczono kwotq 380 000,00 zl.

3. OkreSla sig termin realizacji projekt6w z zakresu sportu na czas od 20 stycznia do
31 grudnia 2020 roku.

4. Termin skladania wniosk6w o udzielenie dotacji uptywa w dniu 23 grudnia 2019 roku
do godz. 10,oo.



b.

Zlecenie realizaqi projekt6w z zakresu rozwoju sportu bedzie mialo formq wspierania
tych zadai popzez udzielenie dotacji na ich dofinansowanie.

Wniosek sporzqdzony w generatorze wniosk6w www.witkac.pl spelnia wymagania
Uchwaty Nr Xlll122l19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18
pa2dziernika 2019 roku w sprawie okre6lenia warunk6w i trybu finansowania zadafi z
zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Utz.
Woj. Sl., poz. 7056 z dn. 25 pa2dziernika 2019 roku). Do wniosku nale2y dolqczyl
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego wla5ciwego rejestru lub
ewidencji. Po wypelnieniu i wyslaniu wniosku w generatorze nale2y go wydrukowa6,
podpisai i zto2yi w Uzgdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z opisem
wpkt7i8.

Wniosek nale2y:

'l) sporzqdzid w jgzyku polskim,

2) spozqdzit, w formie pisemnej pod rygorem niewa2no6ci.

Wnioski konkursowe na realizacjq zadafi nale2y skladai (w obu formach):

1) w formie elektronicznej popzez generator wniosk6w zamieszczony na stronie
internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogloszeniem
o niniejszym konkursie,

2) w formie pisemnej w zamkniqtej kopercie z oznaczeniem nazt'ry zadania,
z adnotacjq: ,,Otwarty konkurs projekt6w w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku"
w Kancelarii Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9.
W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wptywu do Urzgdu Gminy
i Miasta.

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

Do rozpatrywania wniosk6w o dotacjg z zakresu sportu Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Le szczy ny powola Kom isjg Kon kursowq.

Wniosek nie podlega ocenie i zostaje odrzucony w nastqpujqcych przypadkach:

1) zlo2enia wniosku na zadanie, kt6rego zakres zeczowy nie dotyczy realizacji celu
publicznego z zakresu sportu,
2) zloienia niekompletnego, lub nienale2ycie wypelnionego wniosku,
3) zlo2enia wniosku po terminie,
4) zlo2enia wniosku na niewla6ciwym formulazu,
5) zlo2enia wniosku przez podmiot nieuprawniony,
6) zlo2enia wniosku podpisanego przez osoby nieuprawnione.

12 Z dolacji nie mogq by6 dofinansowane wydatki z tytulu:

t1 wyplaty wynagrodzeri dla zawodnik6w lub dzialaczy klubu sportowego,
2) koszty transfer6w zawodnik6w,

7.

9.

10.

11.



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

a1 zobowiqzah klubu sportowego z tytutu zaciqgniqtq po?yczki, kredytu lub wykupu
papier6w warto6ciowych oraz koszt6w obstugi zadtu2enia.

te. Kryteria stosowane przy ocenie wniosk6w sq nastqpujqce:
'Ocena merytoryczna - kryteria dopuszczajqce do Mo2liwa ocena

forma wniosku TAI(NIE

Uzasadnienie - w 'znanra ocen

1. Mo2liwo56 realizacji zadania przez wnioskodawcg,
w tym: posiadanie zasob6w kadrowych (adekwatnoSd kwalifikacji kadry do
rodzaju zadania), doSwiadczenie wnioskodawcy w realizacji zadah

charakteze izasi
2. Pzedstawiona kalkulacja koszt6w,

w tym: prawidlowoSe i przqzystoSd bud2etu - wlaSciwe pogrupowanie
koszt6w, celowoS0 koszt6w w relacji do zakresu zeczowego zadania,
adekwatnoSd proponowanych koszt6w do planowanych dzialai, zasadnoS6
pzyjqtych stawek, odniesienie koszt6w do planowanych rezultat6w, relacja
koszt6w klubu do koszt6w

3. Znaczenie wnioskowanego zadania dla celu publicznego,
w tvm: czv cel zadania z

4. Dotychczasowa wspolpraca wnioskodawcy z Gminq i Miastem
Czenrion ka-Leszczyny,
w tym czy wczeSniejsze projekty zostaly prawidlowo zrealizowane
i rozliczone, czy wnioskodawca nie posiada zaleglo5ci finansowych wobec

5 Planowane przez wnioskodawce udzial Srodk6w finansowych wlasnych
na realizacjg zadania publicznego:

0-5o/o=0pkt
'powy2ej SYo -7o/o = 2 pkt
'powy2ejTo/o - 10o/o = 3 pkt

j10%= 5pkt
6. llo56 dru2yn (sport druiynowy) tub ilo56 zawodnik6w (sport

indywidualny) uczestniczqcych w zadaniu publicznym:
'1 do 2 druZyny lub 1 do 10 zawodnik6w = 2 pkt;

'3 do 4 dru2yny lub 11-10 zawodnik6w = 3 pkt;
'5 do 6 druzyn lub 21 do 30 zawodnik6w = 4 pkt

lub 31 i izawodnik6w = 5
7. Wyniki i osiqgniqcia sportowe na szczeblu:

'wojew6dzkim = max. 5 pkt

'og6lnopolskim = max. 8 pkt
'migdzynarodowym = max. 10 pkt
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14. Aby otrzyma6 dotacjg wniosek musi otrzyma6 minimalnie 30 punkt6w.

15. Ocenione wnioski zostanq ujqte w li6cie rankingowej projekt6w z proponowanq
wysokoSciq dotacji.

16. Decyzje w sprawie przyznania dotacji ijej wysokoSci podejmuje Burmistrz.

'17. Rozstrzygniqcie konkursu nie jest decyzjq administracyjnq i nie podlega zaskar2eniu.

18. \ 
^/niki 

konkursu zostanq ogloszone w Biuletynie lnformacji Publicznej, na stronie
internetowej oraz na tablicy ogloszei Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

19. Dopuszcza siq mo2liwoS6 pzyznania ni2szej warto6ci dotacji niZ wnioskowana.
W takim przypadku, po telefonicznym i mailowym powiadomieniu nale2y wniosek
z zakresu rozwoju sportu zaktualizowa6 w formie papierowej i elektronicznej za
poSrednictwem generatora wniosk6w www.witkac.pl do wielkoSci przyznanej
dotacji i przedlo2y,b, w ciqgu 3 dni roboczych, w Kancelarii Urzqdu Gminy i Miasta
Czeruvionka - Leszczyny, przy ul. Parkowej 9. Niedopelnienie tego obowiqzku w w/w
terminie traktowane bqdzie jako rezygnacja z dotacji.

20 Z wnioskodawcq, kt6rego projekt zostal wybrany i kt6remu pzyznano dotacjq
Burmistrz zawiera umowQ.

zi. Zlozenie wniosku nie jest r6wnoznaczne z pzyznaniem dotacji.

22. Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygniqcia konkursu.

Bu nistrz
i MiastaGmi

Cz6rwi -Leszczyny

iszewsklwi
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