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Zazqdzenie Nr 576 / 20

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 11 grudnia 2020 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu proiekt6w w zakresie rozxroju sportu
na terenie c-miny i Miasta czerwionka-Leszczyny wspieranych z bud2etu gminy

w 202'l roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia I marca 1990 r. o samozqdzie

gminnym it.j. Or. lJ. z 2O2Or. poz. 713), ..aft' 27 ust l i art' 28 ustawy z dnia

25 czerwca 2O1O t' o sporcie (t.j' Dz. lJ' z 2O2O r' poz' 1133' z p62n' zm)'

aft.22lust.lustawyzdnia2Tsierpnia200gr.,ofinansachpublicznych(t.j.Dz.U.
22019r.,po2.869 zp6Zn.zm.l,wzwiqzku z $ 6,7,9 i9 Uq|*1tv^]Y Xttl122t19Radv

rr4[lsfiei'iv Czerwionce-Leszczynach i dnia-tA pa2dziernika 2019 roku w sprawie

okreSlenia warunk6w itrybu finansowania zadafr z zakresu rozwoju sportu na terenie

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz' Urz' Woj Sl'' poz' 7056

zdn.25 Pa2dziernika 2019 roku),

zarzqdzam, co nastqPuie :
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l.oglaszamkonkursprojekt6wwzakresierozwojuSportunaterenieGminyiMiasta
czeruionka_Lesic-zyny wspieranych w formie dotac;i z bud2etu gminy w 2021 roku.

2.KlubySportowezterenuGminyiMiastaCzerwionka-Leszczyny,spelniajqcezapisy- 
ucnwary N, X\iiZiile Ra<iy Miejskiej w czerwionce-Leszczynach z dnia

ie paZaziernlf i ZOIS roku w iprawi'e olireslenia warunk6w i trybu finansowania

zadaft z zakresuiozwoju sportu na terenie Gminy i MilsJa-czerlionka-Leszczyny

(oz. vrz. w"j Sl;1;. iosa t dn' 25 pa2dzieinika 2019 roku)' mogq sklada6

wnioski o prryrn#i"'aotacji na realizacjq irojekt6w okre.lonych. w u.st. 1 w terminie

do 30 grudnia ZO)O ,of, do godz. tO,bb 1w formie papierowei i ele*ronicznel za

poSrediictwem generatora wniosk6w www witkac' pl)'

3.ogloszenieokonkursieprojekt6wwzakresierozwojusportustanowizalqcznikdo
niniejszego zazqdzenia.

s2
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3)

Zalqcznik
do Zazqdzenia Nr 576/20
Burmistza Gminy i Miasta
Czerwionka-LeszczynY
z dnia 11 grudnia 2020 r.

OGLOSZENlE

O KONKURSIE PROJEKTOW W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU

w zwiqzku z Uchwalq Nr Xllt122t19 Rady Miejskiej w czenivionce-Leszczynach z dnia

iO pilaziernlfa 2019 roku w sprawie okieslenia-warunk6w i trybu finansowania zadai

z zakresu rozwoju sportu n;te;;L O.iny i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz' Uz Woj. Sl.,

po2.7056 zdn.25 pa2dziernika 2019 roku),

Burmistrz Gminy i Miasta Czenivionka - Leszczyny

oglasza konkurs projekt6w w zakresie rozwoju sportu realizowanych przez kluby sportowe na

p,i,l.t"*i" 
"rt. 

zi ust. I i art 28 ustawy z dnia 25^czerwca 2010 r. o sporcie (t'j. Dz' U.

2 zOZo r. poz. 1133, z p,62n. zm.), na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

wspieranych w formie dotacji z bud2etu Gminy i Miasta w 2021 roku'

1. Konkurs obejmuje pro,iekty realizujqce cel publiczny okre6lony^ w Uchwale

Nr Xllti22l19 ndOV 
'fr4idjsfi-ej w Czerwionce-Leszczynach z dnia '18 pa2dziernika

201g roku w sprawie o[reslenia warunk6w i trybu finansowania._zadafi z zakresu

rozwoju sportu na t"r"ni" Crin, i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Sl ,

poz. 7056 zdn.25 pa2dziernika 2019 roku),
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W ramach projektu mozna sfinansowa6:
realizacjq program6w szkolenia sportowego'
zakup si#qtu sportowego oraz stroj6w sportowych,
p"iry.iJx"ta6w organiiowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa w tych

zawodach,
po[r,.l" koszt6w korzystania z obiekt6w sportowych dla cel6w szkolenia sportowego,

wynagrodzenie trener6w, instruktor6w,
pokrycie koszt6w obslugi ksiqgowej,
ubezpieczenia zawodnik6w,
oplat regu lam inowych, startowych i zwiqzkowych'
inne, kt6re mogq by6 aviqzane z realizacjq celu'
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Klubsportowyzobowiqzanyjestwtrakcierealizacjizadaniadopzestzegania
wszetficfr oU6stzeri sanitarnych awiqzanych z przeciwdzialaniem rozpzestzeniania sig

;h;bt Covo - 't9 wyw&anej wiiusein SARS-CoV-2' Jednoczesnie planujqc dzialania

*'p.i6f."i" natezy pzewilzie6 alternatywne rozwiqzania w pzypadku utzymywania siq

dalszego stanu ePidemii.-- ,. "lrl" pzedsiawione do realizacji zadania ptzeznaczono kwotq 450 000'00 zl.
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OkreSla sig termin realizacji projekt6w z zakresu sportu na czas od 18 stycznia do

31 grudnia 2021 roku.

Termin skladania wniosk6w o udzielenie dotacji uptywa w dniu 30 grudnia 2020 roku

do godz. 10,oo.

Zlecenie realizacji projekt6w z zakresu rozwoju sportu bedzie mialo forme wspierania

tych zadari popzez udzielenie dotacji na ich dofinansowanie.

wniosek spozqdzony w generatoze wniosk6w www.witkac.pl spetnia wymagania

Uchwaty Nr Xlll122t19 Rady Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach z dnia

18 paidziernika 2019 roku w sprawie okreslenia warunk6w itrybu finansowania zadafi

z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny (Dz. Uz.
Woj. Sl., poz. Z056 z dn. 25 pa2dziemika 2019 roku). Do wniosku nale2y.dolqczyt'
aktualny odpis z Krajowego Rejestru sqdowego, innego wlasciwego rejestru lub

ewideniji. po wypelnieniu i wyslaniu wniosku w generatoze nale2y go wydrukowa6,
podpisac i zloi"ye w uzgdzie Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny zgodnie z opisem

wpkt7i8.

a. Wnioski konkursowe na realizacjq zadah nalezy sktada6 (w obu formach):
.t) w formie elektronicznej powzez generator wniosk6w zamieszczony na stronie

internetowej www.witkac.pl, www.czeruvionka-leszczyny.pl pod ogloszeniem

o niniejszym konkursie,

2) w formie pisemnej w zamknigtej kopercie z oznaczeniem naa uy zadania,

z adnotacjq: ,,otwarty konkurs projekt6w w zakresie rozwoju sportu w 2021 roku"

w Kancelarii uzgdu Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny, pt4 ul. Parkowej 9.

W pzypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wptywu do Uzgdu Gminy

i Miasta.

9. Szczegolowe warunki realizacji oraz rozliczenia projektu zostanq okreSlone w umowie

o wykonanie projektu z zakresu sportu.

10. Do rozpatrywania wniosk6w o dotacjq z zakresu sportu Burmistz Gminy i Miasta

Czenryionka-Leszczyny powola Komisjq Konkursowq'

11. Wniosek nie podlega ocenie i zostaje odzucony w nastQpujqcych przypadkach:

1) zlo2enia wniosku na zadanie, kt6rego zakres zeczowy nie dotyczy realizacji celu

publicznego z zakresu sPortu,
21 ztozenii niekompletnego, lub nienale2ycie wypelnionego wniosku,

3) zlo2enia wniosku Po terminie,
4) zlohenia wniosku na niewlaSciwym formulazu,
5) zlo2enia wniosku pzez podmiot nieuprawniony,
6) zlo2enia wniosku podpisanego pzez osoby nieuprawnione'
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z. Wniosek nale2y:

1) spozqdzi6 w jgzyku polskim,

2) spozqdziew formie pisemnej pod rygorem niewa2noSci.



12. Zdolaqi nie mogq byd dofinansowane wydatki z tytulu:

1) v'/yplaty wynagrodzeh dla zawodnik6w lub dzialaczy klubu sportowego,
2) koszty transfer6w zawodnik6w,
s; zaph(, kar, mandat6w i innych optat sankcyjnych nalo2onych na klub sportowy lub

zawodnika tego klubu,
ql zobowiqzah klubu sportowego z tytulu zaciqgnigtej po2yczki, kredytu lub wykupu

papier6w warto6ciowych oraz koszt6w obslugi zadlu2enia.

13. Kryteria stosowane przy ocenie wniosk6w sq nastqpujqce:

'Ocena merytoryczna - kryteria dopuszczajEce do
oce nktowe

S renre formal h wniosku

ltll02liwa ocena P?zyznana
ocena

o

Uzasadnienie - w p ku nanta ocen e

TAKNIE

Ocena unktowa
Moiliwo56 realizacji zadania pzez wnioskodawce,
w tym: posiadanie zasob6w kadrowych (adekwatnosc kwalifikacji kadry do
rodiaju zadania), doSwiadczenie wnioskodawcy w realizacji zadan

10
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5

o charakteze i zasi u.

2 Przedstawiona kalkulacia koszt6w,
w tym: prawidlowosc i Pzejrzystosc
koszt6w, celowosc kosztow w relacji
adekwatnosc proponowanych koszt6w d
przyjqtych stawek, odniesienie koszt6w

Gmin i Miasta CzeMionka-

budzetu - wlasciwe pogrupowanie
do zakresu zeczowego zadania,
o planowanych dzialarl, zasadnosc
do planowanych rezultat6w, relacja

z lu wczesnie udzielo

koszt6w ob ifina klubu do koszt6w me czn

3. Znaczeniewnioskowanegozadania dla celu publicznego,
m: cel zadania est odn z Uchwa

Dotychczasowa wsp6lpraca wnioskodawcy z Gminq i Miastem 54
Czerwionka-Leszcryny,
w tym czy wczesniejsze projekty zostaty prawidlowo zrealizowane

i roziiczone,'czy wnioskodawca nie posiada zalegloSci finansowych wobec
n h

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

.0-5%=0pkt

.powyzej 5% -7o/o=2pkl
'pwyhd17o/o - 10% = 3 Pkt
povr'y 10% = 5 pkt

11056 druiyn (sport druiynowy) lub ilo56 zawodnik6w
indywidualny) uczestniczecych w zadaniu publicznym:

'1 do 2 dtuzyny lub 1 do 10 zawodnikow = 2 pkt;

'3 do 4 druzyny lub 11-10 zawodnik6w = 3 pkt;

'5 do 6 druzyn lub 21 do 30 zawodnik6w = 4 pkt

7i d lub 31 i wi zawodnik6w = 5 pkt

7. Wyniki i osiqgniQcia sportowe na szczeblu:

(sport 56

wojew6dzk im=max.5pkt

3

10



'og6lnopolskim = max. IPkt
= max. 10 pkt

50

14.Aby otrzyma6 dotacjg wniosek musi otrzyma6 minimalnie 30 punkt6w.

15. Ocenione wnioski zostanq ujqte w liscie rankingowej projekt6w z proponowanq

wysoko6ciq dotacji.

16. Decyzje w sprawie pr4znania dotacji ijej wysoko6ci podejmuje Burmistz.

17. Rozstrzygnigcie konkursu nie jest decyzjq administracyjnq i nie podlega zaskar2eniu.

18. Wniki konkursu zostanq ogloszone w Biuletynie lnformacji Publicznej, na stronie

iniernetowej oraz na tablicy oglosze6 Uzgdu Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny.

19. Dopuszcza siq mo2liwoSc W4znania ni2szej warto6ci dotacji ni2 wnioskowana.

W takim przyfadku, 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 . pzyznanei
dotacji i przedlohye, w ciqgu 3 dni roboczych, w Kancelarii Uzgdu Gminy i Miasta

czerwionka - Leszczyny, przy ul. Parkowej 9. Niedopelnienie tego obowiqzku w w/w

terminie traktowane bgdzie jako rezygnacja z dotacji.

20.2 wnioskodawcq, kt6rego projekt zostal wybrany i kt6remu w4znano dotacjg

Burmistz zawiera umowg.

2l.Zloi:enie wniosku nie jest r6wnoznaczne z prryznaniem dotacji.

22. Burmistz Gminy i Miasta zastzega sobie prawo nierozstrzygniqcia konkursu.

.'zenv

lsiz
Miasta
'Leszczyny

I
m

riszewski

RATT(

p*
mgr A

2661

AWNY

RAZEM:


