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Zarzqdzenie ttr5. 6.9l Zt

Burmistrza Gm iny i Miasta Czenrion ka-Leszczyny

z dnia .hQ....k'.slops.qe 2o21 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu projekt6w w zakresie rozwoju sportu
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budietu gminy
w 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U.22021 r., poz. 13722p62n. zm.), art.27 ust. 1 iart.28 ustawy
z dnia 25 czemca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z p62n. zm.),
arl. 216 ust. 2 pkt 5 i arl. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z p62n. zm.), w zwiqzku z $ 6, 7, 8 i 9
Uchwaty Nr Xlll122l19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
18 pa2dziernika 2019 roku w sprawie okre5lenia warunk6w i trybu finansowania zadah
z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz.
Woj. Sl., poz. 7056 zdn.25 pa2dziernika 2019 roku),

zarzqdzam, co nastqpuje :

s1

l. Oglaszam konkurs projekt6w w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z bud2etu gminy w 2022 roku.

2. Kluby sportowe z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, spelniajqce zapisy
Uchwaly 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. Urz. Woj. Sl., poz. 7056 z dn. 25 pa2dziernika 2019 roku), mogq sklada6
wnioski o przyznanie dotacji na realizacjg projekt6w okre6lonych w ust. 'l w terminie
od 26 listopada do 10 grudnia 2021 roku do godz. 14,00 (w formie papierowej
i elektronicznej za poSrednictwem generatora wniosk6w www.witkac.pl).

3. Ogloszenie o konkursie projekt6w w zakresie rozwoju sportu stanowi zalqcznik do
niniejszego zazqdzenia.

s2
Nadz6r nad wykonaniem Zarzqdzenia powierzam Pelnomocnikowi ds. Spolecznych.

s3
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwxrnxa-kszczyny

Zalacznik
do iarzqdzenia rur5.6-s--lz t
Burmistea Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
zdnia ?? .f.!Lcp.es{3.. 2021 r

OGLOSZENIE

O KONKURSIE PROJEKTOW W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU

w zwiEzku z Uchwalq Nr Xll/122l19 Rady Miejskiej w Czeruionce-Leszczynach z dnia
18 pazdziernika 2019 roku w sprawie okre6lenia 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 201 9 roku),

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Oglasza konkurs projekt6w w zakresie rozwoju sportu realizowanych Wzez kluby sportowe na
podstawie art. 27 ust. 1 i arl 28 ustawy z dnia 25 czeruca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1133, z p62n. zm.), na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
wspieranych w formie dotacji z bud2etu Gminy i Miasta w 2022 roku.

1. Konkurs obejmuje projekty realizujqce cel publiczny okre6lony w Uchwale
Nr Xlll122l19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 pa2dzie.nika
20'19 roku w sprawie okreSlenia warunk6w i trybu finansowania zadafi z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Wo1. St.,
poz. 7056 z dn. 25 pazdziernika 2019 roku),

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

zawodach,
4) pokrycie koszt6w korzystania z obiekt6w sportowych dla cel6w szkolenia sportowego,
5) wynagrodzenie trener6w, instruktor6w,
6) pokrycie koszt6w obslugi ksiqgowej,
7) ubezpieczenia zawodnik6w,
8) oplat regulaminowych, startowych i zwiqzkowych,
9) inne, kt6re mogq byb zwiqzane z realizaqq celu.

Klub sportowy zobowiqzany jest w trakcie realizacji zadania do przestrzegania
wszelkich obostrzeh sanitarnych zwiqzanych z przeciwdzialaniem rozprzestrzeniania siq
choroby COVID - '19 wywolanej wirusem SARS-COV-2. Jednocze6nie planujqc dzialania



w projekcie nalezy przewidzieC alternatywne rczwiqzania w przypadku utzymywania sie
dalszego stanu epidemii.

Ponadto obowiqzkiem ka2dej organizacji pozazqdowej i podmiotu zr6wnanego
realizujqcego zadanie publiczne finansowane ze 6rodk6w dotacji jest zapewnienie
dostqpnosci osobom ze szczeg6lnymi potzebami. Dost?pnos6 musi bye zapewniona co
najmniej w minimalnym wymiarze, o kt6rym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku
o zapewnieniu dostepnogci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (1.j. oz.U. z 2020 r. poz.
'1062). Dotyczy to takze stron internetowych i aplikacji, jakie bede wykorzystane do realizacji
zadania, kt6re spelniq wymagania okreslone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 roku
o dostgpnosci cyfrowej stron internetowych iaplikacji mobilnych podmiot6w publicznych.

W indywidualnym przypadku, jezeli organizacja lub podmiot zr6wnany nie jest w stanie,
w szczeg6lnosci ze wzglgd6w technicznych lub prawnych zapewni6 dostepno6ci osobie ze
szczeg6lnymi potzebami w zakresie, o kt6rym mowa w art 6 ustawy o dostepno6ci, podmiot
ten jest obowiqzany zapewnie takiej osobie dostep alternatywny.

W skladanej ofercie realizacji projektu z zakresu rozwoju sportu nalezy opisa6 w jaki
spos6b zostanie zapewniona dostqpno66 dla os6b ze szczegolnymi potrzebami lub dostqp
a lte rnatywny.

2. Na przedstawione do realizacji zadania przeznaczono kwote 500 000,00 zl.

3. Okresla siQ termin realizacji projekt6w z zakresu sportu na czas od 10 stycznia do
31 grudnia 2022 roku.

4. Termin sktadania wniosk6w o udzielenie dotacji uplywa w dniu l0 grudnia 2021 Ioku
do godz. 14,00.

5. Zlecenie realizacji projekt6w z zakresu rozwoju sportu bedzie mialo forme wspierania
tych zadad poprzez udzielenie dotacji na ich dofinansowanie.

6. Wniosek sporzedzony w generatorze wniosk6w www.witkac.pl spelnia wymagania
Uchwaly Nr Xlll122l19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
18 pa2dzienika 2019 roku w sprawie okre6lenia warunk6w i trybu finansowania zada6
z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Oz. Utz.
Woj. Sl., poz. 7056 z dn. 25 pa2dzietnlka 20'19 roku). Do wniosku nalezy dohczye
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego wlasciwego rejestru lub
ewidencji. Po wypetnieniu i wyslaniu wniosku w generatoze nalezy go wydrukowa6,
podpisac izlo2y6 w Urzgdzie Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny zgodnie z opisem
wpkt7i8.

7. Wniosek nalezy:

1) sporzqdzid w jqzyku polskim,

2) sporzEdzi6 w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8. Wnioski konkursowe na rcalizaqe zadah nalezy sklada6 (w obu formach):
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1) w formie elektronicznej popzez generator wnioskow 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 nazwy zadania,
z adnotacjq: ,,Otwarty konkurs projekt6w w zakresie rozwoju sportu w 2022 roku"
w Kancelarii Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej g.

W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wptywu do Urzgdu Gminy
iMiasta.

9. Szczeg6lowe warunki realizacji oraz rozliczenia projektu zostanq okreSlone w umowie
o wykonanie projektu z zakresu sportu.

10. Do rozpatrywania wniosk6w o dotacjq z zakresu sportu Burmistrz Gminy i Miasta
Cze nri on k a-Leszczyny powota Kom isjq Kon ku rsowq.

11. Wniosek nie podlega ocenie i zostaje odrzucony w nastqpujqcych przypadkach:

1) zlo2enia wniosku na zadanie, kt6rego zakres 'zeczory nie dotyczy realizaqi celu
publicznego z zakresu sportu,
2) zloZrenia niekompletnego, lub nienale2ycie wypelnionego wniosku,
3) zlozenia wniosku po terminie,
4) zlohenia wniosku na niewlaSciwym formularzu,
5) zlozenia wniosku pzez podmiot nieuprawniony,
6) zlozenia wniosku podpisanego pzez osoby nieuprawnione.

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

1) wyplaty wynagrodzen dla zawodnik6w lub dzialaczy klubu sportowego,
2) koszty transfer6w zawodnik6w,
3) zaptaty kar, mandat6w i innych oplat sankcyjnych nalozonych na klub sportowy lub

zawodnika tego klubu, (np. za kartki),
4) zobowiqzafi klubu sportowego z tytulu zaciqgnigtej po?yczki, kredytu lub wykupu

papierow wartoSciowych oraz koszt6w obstugi zadluhenia.

13. Kryteria stosowane przy ocenie wnioskow sq nastqpujqce:

'Ocena merytoryczna - kryteria dopuszczajqce do
ocenv ounktowei

Moiliwa ocena Pzyznana
ocena

Speln ienie wymoq6w formalnvch wniosku TAI(NIE

Uzasadnienie - w przvpadku Drzvznania ocenv neqatwnei

I
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'Ocena
1. Mo2liwo56 rea lizacji zadania pzez wn ios kodawcq,

w tym: posiadanie zasob6w kadrowych (adekwatno66 kwalifikacji kadry do
rodzaju zadania), doSwiadczenie wnioskodawcy w realizacji zadart
o podobnym charakteze izasiequ.

10

2. Przedstawiona kalku lacja koszt6w,
w tym: prawidlowoSi, i pz:qzystoSd budzetu - wla6ciwe pogrupowanie
koszt6w, celowo6d koszt6w w relacji do zakresu zeczowego zadania,
adekwatnoS6 proponowanych koszt6w do planowanych dziala6, zasadnoS6
pzyjqtych stawek, odniesienie koszt6w do planowanych rezultat6w, relacja
koszt6w obslugi finansowei klubu do koszt6w merytorycznych.

10

3. Znaczenie wnioskowanego zadania dla celu publicznego,
w Wm: czy cel zadania iest zqodnv z Uchwala.

5

4. Dotychczasowa wspolpraca wnioskodawcy z Gminq i Miastem
Czenrion ka-Leszczyny,
w tym czy wczeSniejsze prolekty zostaly prawidlowo zrealizowane
i rozliczone, czy wnioskodawca nie posiada zalegloSci finansowych wobec
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczvny z tytulu wczeSniei udzielonvch dotacii.

5

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

'0 - 5o/o = 0 pkt

'powy2ej 5o/o -7o/o = 2 pkt
'powyzej 7o/o - 10o/o = 3 pkt
'powy2ej10%= 5pkt

5

6. llo56 druiyn (sport dru2ynowy) lub ilo56 zawodnik6w (sport
indywidualny) uczestniczqcych w zadaniu publicznym:

'1 do 2 dru2yny 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
'7 iwiqcej dru2yn lub 31 iwigcejzawodnik6w = 5 pkt

5

7. Wyniki iosiqgniqcia sportowe na szczeblu:
'wojew6dzkim = max. 5 pkt

'og6lnopolskim = max. 8 pkt
'miqdzynarodowym = max. 10 pkt

10

RAZEM: 50

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

15. Ocenione wnioski zostanE ujqte w li6cie rankingowej projektow z proponowanE
wysoko6ciq dotacji.

16. Decyzje w sprawie przyznania dotacji ijej wysoko6ci podejmuje Burmistrz.

17. Rozstrzygniqcie konkursu nie jest decylq administracyjnE i nie podlega zaskarzeniu.

18.Wyniki konkursu zostanq ogtoszone w Biuletynie lnformacji Publicznej, na stronie
internetowq oraz na tablicy ogtoszeri Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.



19. Dopuszcza sig mo2liwo56 przyznania ni2szej warto6ci dotacji ni2 wnioskowana.
W takim przypadku, po telefonicznym i mailowym powiadomieniu nale2y wniosek
z zakresu rozwoju sportu zaktualizowai w formie papierowej i elektronicznej za
po6rednictwem generatora wniosk6w www.witkac.pl do wielkoSci przyznanel
dotacji i przedlo2y6, w ciqgu 3 dni roboczych, w Kancelarii Urzgdu Gminy i Miasta
Czerwionka - 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 dotacjg
Burmistrz zawiera umowe.

21 .Zlo2enie wniosku nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem dotacji.

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