
B URfuf ISTRZ
GMINY i  MIASTA

Czerwionka-LeezczYnY Zarzqdzenie Nr *....t12
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka' Leszczyny

z dnia 9 stycznia 2012 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu proiekt6w w zakresie rozwoiu
sportu na terenie Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny wspieranych

z bud2etu gminY w 2012 roku.

Na podstawie:

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorzqdzie gminnym
(t. j .  Dz.U. 22Q01r.,  Nr 142, poz. 1591 zp62n.zm.l
art. 27 ust. 1 i arl. 28 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz'U.

22010 roku, Nr 127 poz.857 zp62n. zm.)
art.221ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, Poz. 124Q, zP62n' zm.)
w ruiqzku z $ 6, 7 8 i I Uchwaty Nr Llvl672l10 Rady Miejskiej
w Czerwionce - Leszczynach z dnia 29 pa2dziernika 2010 r., w sprawie
okre6lenia warunk6w i trybu finansowania zadah z zakresu rozwo.ju sporty
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Sl.22011
roku Nr 8, Poz. 117 zezm.),

zarzqdzam, co nastqPuie :

s1
Ogtaszam konkurs projekt6w w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy
i ilIiasta czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budzetu
gminy w 2012 roku w Przedmiocie:
a) realizacji program6w szkolenia sportowego,
b) zakupu sprzgtu sPortowego,
ci pokrycia'koiztow organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa
w takich zawodach,
d) pokrycia koszt6w korzystania z obiekt6w sportowych dla cel6w szkolenia
sportowego,
e) sfinansowan ia wynag rod zenia kad ry szkolen iowej.
Kluby sportowe z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, spetniajqce
zapiiy Uchwaty Nr LIV/672I10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnii 2g pa2dziernika 2O1O roku i Nr lX/104111 z dnia 20 mala 2011 roku
w sprawie okre6lenia warunk6w i trybu finansowania zadafi z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, mogq
skladi6 w sekretariacie Urzgdu wnioski o ptzyznanie dotacji na realizacjq
projekt6w okre6lonych w ust. 1 w terminie od I stycznia 2012 roku
do24 stycznia 2012 roku.

s2
Zamie6ci( w Biuletynie Informacji Publicznq oraz na tablicy ogloszefi Urzqdu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogloszenie o tre6ci stanowiqcei zalqcznik
do n in iejsz ego zarzqdzenia

s3

Ustalam termin realizacji przedsiqwzig6 od 15 lutego do 30 listopada 2012 roku'

L

2.



s4

W bud2ecie Gminy i Miasta na realizacjq przedsigwzig6, o kt6rych mowa w S 1
zabezpieczona zostata kwota 215 00,00 zt.

s5

Nadz6r nad wykonaniem Zazqdzenia
Planowania, Rozwoju i Gospodarki Gminy i
mgr Grzegorzowi Wolnikowi.

powierzam Petnomocnikowi d/s
Miasta Czerwionka - LeszczYny -

s6
Zarzqdzenie wchodziw zycie z dniem wydania.
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B URMISTRZ
GMINY i  MIASTA

Czerwionka-Leszczyny Zalqcznik
DoZaz4dzenia
t t r . l . . . l t z
Burmistza Gminy i Miasta
Czerwibnka - LeszczYnY
z dnia 9 s$cznia 2012 roku

OGLOSZENIE

O KONKURSIE PROJEKT6W W ZAKRESIE ROZWOJU SOPRTU

w zwiEzku z Uchwal4 Nr LIV/672I10 Rady Miejskiejw Czerwionce - Leszczynach z dnia

ZS paiaziernika ZOIO r., zmienionej Uchwala tejZe Rady Miejskiej-Nr lX1O4l11 z dnia

ZO maja 2011 roku w sprawie okreSlenia warunk6w i trybu finansowania zadafi

z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

tO=. io. Woj. St.' Nr'8 22011 roku, poz. 117 i Nr 142 22Q11 roku, poz. 2668)'

w sprawie okreslenia warunk6w i trybu finansowania zadafi z zakresu rozwoju sportu na

terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Oglasza konkurs projekt6w w zakresie rozwoju sportu realizowanych przez kluby
gp"orto*" wymienione w art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r., o sporcie

ibz.U. zZ0i0 roku, nr 127 poz. 857) na terenie_9tinY i M'qas_ta Czerwionka-Leszczyny
wspieranych w formie dotacji z budZetu Gminy i Miasta w 2012 roku'

1. Konkurs obejmuje zadaniaw przedmiocie:

a) realizacji program6w szkolenia sportowego'

b) zakuPu sPrzqtu sPortowego,

c) pokrycia koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa
w takich zawodach,

d) pokrycia koszt6w korzystania z obiekt6w sportowych dla cel6w szkolenia
sportowego,

e) sfi n ansowan ia wynag rod zenta kad ry szkolen iowej'

2. Na przedstawione do realizacji zadania proponuje sig przeznaczyljako wsparcie

w formie dotacji Srodki publiczne w wysokoSci 215 000,00 zl'



3. Okre6la siq termin realizacji projekt6w z zakresu sportu na czas od 15 lutego do

30 listopada2012roku.

4. Termin skladania wniosk6w o udzielenie dotacji uptywa w dniu 24 stycznia

2012 roku.

S. Zlecenie realizacji zadafizzakresu rozwoju sportu bqdzie mialo formq wspierania

tych zadan poprzez udzielenie dotacji na ich dofinansowanie.

6. Dotacje mog4 otrzymac kluby sportowe, kJ61e nie majq zalegtosci finansowych

wobec Gminy z tytulu wcze6niej udzielonych dotacji'

7. Kluby sportowe, kt6re otrzymaty dotacje w.latach ubiegtych, ponownie mogE

otzymab dotacje, jezeli priwidlowo rozliczyty wcze6niejsze dotacje i uzyskaty

zaakceptowanie sprawozdania kofi cowego.

8. Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji wspierajacej zgloszony projekt

z zakresu rozwoju sportu sporz4dza sig na formularzu stanowiacym zalilcznik

Nr 1 do ucnwary'tt, irurcur nady Miejskiej w czerwionce-Leszczynach z dnia

20 maja 2011 roku Do wniosku nale2y dotEczy6 zalqczniki i referencje

wymienione w *7w ZaNqczniku. Ze wzglqd.r na koniec kadencji nie wymaga siq

dolqczenia opinii Gminnej Rady Sportu'

g. Szczeg6lowe warunki realizacji otaz rozliczenia projektu zostanq okreSlone

w umowie o wykonanie zadania z zakresu sportu'

10. wniosek konkursowy na realizacjq objqtych konkursem projekt6w nale2y aoZye:

o w zamknigtej i priwidtowo zaadresowanej oraz opisanej kopercie

. w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2012 r.

z adnotacjq ,,Konirrs proiekt6w w iakresie rozwoiu sportu w 2012 roku"

Oferty ao26ie po dniu 24 stycznia2012 roku nie bqdq rozpatrywane,
o w Sekretariacie Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny' przy

ul. Parkowej 9.

11. Dopuszcza siq uzupetnienie brak6w formalnych we wnioskach w terminie do

dw6ch dni od dnia'wezwania do uzupelnienia tych brak6w' Wezwanie takie

moZe nastqpi6 takhe telefonicznie.

12. Do przeprowadzania Konkursu Projekt6w zzakresu sportu Burmistrz Gminy

i Miasta'Czenryionka - Leszczyny powoNa Komisjq Konkursow4'

13. Pzy rozpatrywaniu wniosk6w Komisja uwzglgdniata bgdzie tylko takie wydatki,

kt6re gwa ra niujq p rawidlowq rea lizacje zad an ia'



14. Zdotacji nie mog4 by6 dofinansowane wydatki z tytutu:
1) wy-platy wynagrodzeri dla zawodnik6w lub dziataczy 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,
4) zobowtqzania klubu sportowego z tytufu zaciqgniqtej pozyczki, kredytu lub

wykupu papier6w warto6ciowych oraz koszt6w obstugi zadlu2enia,
b) koszty, Lt6r" wnioskodawca poni6sf na realizacjq przedsigwzigcia przed

zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

15. Komisja nie bgdzie uwzglqdniafa r6wniez nastqpujqcych wydatk6w:
1) antiEzanych z prowadzeniem biura i administracji,
2) koszt6w ks i g g owe g o r ozliczalEce g o d otacje,
3) koszt6w prowadzenia rachunku bankowego,
4) koszt6w sporzqdze n ia m aterial6w sp rawozd awczych,

16. Przy wyborze projektu lub projekt6w otrzymujqcych wsparcie finansowe,
B u rm istrz Gm i ny i M iasta cze rwionk a-Leszczyny uwzg lgd n ia :
1) znaczenie zgioszonego projektu dla realizacji celu publicznego z S 3 Uchwaty

Nr LlVt672l1O- n"oy [aidjsriej w czenruionce Leszczynach z dnia 29
paldzierntka 201Q r., z P62n. zm'
21 wysot<o66 Srodk6w budzetovvych przeznaczonych na zorganizowany konkurs

3i wysofo66 finansowych Srodk6w wNasnych wnoszonych w realizacjq projektu

4,) pozafinansowy wruiO wtasny - lzeczory, praca wolontariuszy, lokal, materiaty

i tp.,
5) partner6w bior4cych udzial w realizacji projektu ze szczeg6lnym
uwzglgdnieniem organ6w administracji publicznej,
O) pizlOstawionq ie wniosku kalkulacjq kosztow realizacji projektu (kosztorys

piojektu) w zwiqzku zzakresem zeczowym projektu,
7) mozliwoS6 realizacji projektu pzez beneficjenta - posiadana baza i rodzaie

zasob6w rzeczowych - lokale, sprzqty, wraz z informacjE o ich stanie

technicznYm,
g) dotych6zasowe do$wiadczenia w realizagi projekt6w z zakresu rozwoju sportu,

w tym we wsp6lpracy z administracjq publicznq i finansowanych ze Srodk6w
publicznych, z' uwzglqdnieniem oceny jakosci ich realizacji,
b) Ooty"l,.zasowe ivykorzystante przez wnioskodawcq dotacji z bud2etu Gminy

oraz spos6b jej rozliczenia,
10) inne informacje istotne dla realizacji projeklu, np. iloS6 zawodnik6w, ilo56

mecz6w, aktualny poziom rozgrywkowy, dotychczasowe wyniki i osiqgniqcia

klubu sportowego.



11. Szczegolowy tryb i kryteria stosowane Wzy ocenie wyboru wniosk6w sq
nastqpuj4ce:

Lp. Kryterium Punktv Max. pkt.
1 2 3 4

1. Znaczenie zgloszonego projektu dla realizacji celu
publicznego. 1-5 5

2. Wysoko66 finansowych Srodk6w wtasnych
w realizacjg projektu:

o 20o/o-25o/o=5pkt . ,
. 260/o - 30o/o = 10 pkt.,
. 31 % - 35% = 15 pkt.,
o 360/o - 40o/o = 20 pkt.,
o powlZej 40 % - 30 Pkt.

wnoszonych

5-30 30

3. Pozafinansovvy wkfad wlasny rzeczory, praca
wolontariuszy, lokal, materiaty, itp.). 10 -20 20

4. zePartne,rzy biorqcy udzial w realizacji projektu
szczeg6lnym uwzglqdnieniem organ6w administracji
publicznej.

5-10 10

5. ffi wniosku kalkulacja koszt6w realizacji
projektu (kosztorys projektu) w zwiqzku z zakresem
zeczowym projektu, zasadnoSd wysoko6ci
wnioskowanych koszt6w realizacji zadania

1-5 5

6. Posiadana bazai rodzaje zasob6w rzeczowych
lokale, sprzgty, wraz z informacj4 o ich stanie
technicznym - mo2liwo56 realizacji projektu pzez
beneficjenta.

1-10 10

7. Dotychczasowe do6wiadczenia w realizacji projekt6w
z iakresu rozwoju sportu, w tym we wsp6tpracy
z administracjq publiczn4 i finansowanych ze Srodk6w
publicznych, z uwzglgdnieniem oceny jako6ci .. ich
iealizacji. (SolidnoS6, doSwiadczenie w realizacii
podobnych przedsiqwziqe, pewnoS6, tradycie we
wspolpracy).

o rzetelno6;6-3p.
. terminowoS6-3p.
r spos6b rozliczenia otrzymanych Srodk6w4 p.

0-10 10



8. Dotych czasowe wyko rzyst anie przez wn i os kod awcA
dotacii z bud2etu Gminv oraz spos6b jej rozliczenia 0-10 10

9. lnne informacie waZne dla realizacii projektu:
at Liczba druzyn biorqcych udzial w zorganizowanych
rozgrywkach (t4cznie seniorzy + zespoly mlodzieZowe)

o 8 iwigcej = 40 Pkt.
7 = 35 pkt.
6 = 30 pkt.
5 = 25 pkt.
4 = 2Q pkt.
3 = 15 pkt.
2 = 10 pkt.
1=5pkt .

5-40 40

bl ilo56 zawodnik6w zgloszonYch
(seniorzy + druzyny mlodzieZowe)

o powlZej120 = 35 Pkt.
. 120 - 100 = 30 pkt.
.  99-80=25pkt .
.  79-60=20pkt .
.  59-40=15pkt .
o 39 -20 = 10 pkt.
o ooni2€i 20 = 5 pkt.

do rozgrywek

5-35 35

cl iloSe zawodnik6w wystqpujEcych w rozgrywkach
o powlzel 120 = 35 Pkt.
o 120 - 100 = 30 pkt.
.  99-80=25pkt .
o  79-60=20pkt .
.  59 -40= 15 pkt .
. 39 -20 = 10 pkt.
o  poniZei20=5pkt .

5-35 35

dl planowana ilo56 mecz6w, zawod6w, organizowanych
jako gospodarz z Wszczeg6lnieniem dla wszystkich
szczebli rozgrywkowych i poszczeg6lnych druZyn:

o pow!2ej 100 = 30 Pkt.
o  99-80=25pkt .
.  79-60=20pkt .
.  59-40=15pkt .
. 39 -20 = 10 pkt.
o  ooniZei20=5pkt .

5-30 30

el aftualny poziom ligi rozgrywkowej dla r62nych
dyscyplin sportu (odrgbnie dla senior6w i dla druzyn
mlodzie2owych)

5 - 15 pkt. "/ - osobno dla ka2dej druzyny

5-15* l 15 * l



f/ dotychczasowe wyniki i osiqgnigcia klubu sportowego
np. zajmowane miejsce w tabeli rozgrywkowej, bilans
mecz6w, zwycigstw, remis6w, poraZek, stosunek
bramkowy, awans, spadek, osobno dla druzyn senior6w
i mlodziezowych, zwyciqstwa turniejowe, kontynuowanie
kariery przez zawodnik6w na wy2szym szczeblu
rozgrywkowym itp.)

. 5 - 20 pkt. */ - osobno dla kazdej dru2yny

5-20* l 20 *l

10. posiadane zasoby kadrowe - konieczne z punktu widze-
nia realizacjiwniosku (liczba etat6w + kwalifikacje os6b,
kt6re realizowa6 beda Projekt).

1-10 10

11. XompletnoSd, jako56, poprawno56 matematyczna i czy-
tef noS6 qraficzna sporzadzen ia wniosku'

1-5 5

Razem punktacja: 55 - 290 290

*/ - punktacja obliczana dla kazdej druzyny osobno, moZe powodowa6 przekroczenie

maksymalnej ilo5ci Punkt6w.

Aby otrzyma6 dotacjq wniosek musi otrzyma6 minimalnie 100 punkt6w.

i8. Rozpatrywane wnioski, kt6re otrzymaty co najmniej minimaln4 liczbq punktow

zostan4 ujgte w rankingu ofert 1 przekazane do zatwierdzenia Burmistrzowi
Gminy i-Uibita Czerwion[a-Leszczyny, wraz z proponowan4wysoko6ciqdotacji.

1g. Burmistrz oglasza ostateczny wynik konkursu projekt6w, z informacjq
o projektach wybranych i projektach odrzuconych, wraz ze wskazaniem:
al nanty projektu i nazwy i adresu wnioskodawcy;
b/ opisu przedsigwziqcia objqtego projektem;
cl lqczny ch koszt6w Projektu ;
d/ kwoty dotacji przyznanej na projekt;
e/ uzasadnienia'przyjgcia iub odpowiednio odrzucenia zgloszonego projektu.

20. Z wnioskodawc4, kt6rego projekt zostal wybrany i kt6remu przyznano dotacjq
Burmistrz zawiera umowe.

21. Minimalny udzial wkfadu wtasnego finansowego wynosi 20o/okosA6w realizacji
projektu.

22. Zloheniewniosku nie jest r6wnoznaczne zprzyznaniem dotacji.

Zl. Dopuszcza siq mo2liwoS6 przyznania nizszej warto6ci dotacji niZ wnioskowana.
W takim przypadku, po telefonicznym powiadomien iu prze z P rzewodniczqcego
Komisji (on-kur.o*ej, ostateczny projekt przedsigwziqcia z zakresu rozwoju sportu



do wielko6ci przyznanej dotacji nale2y pzedNo2y6, w ciqgu 2 dni, w Sekretariacie
Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. NiedopeNnienie tego obowi4zku
w w/w. terminie traktowane bgdzie jako rezygnacja z dotacji.

24. Burmistrz Gminy i Miasta zastzega sobie prawo nie rozstrzygnigcia konkursu.

25. Wnioskodawca winien zapoznae sig z Uchwatq Nr LlVl672l10 Rady Miejskiej
w Czenruionce - Leszczynach z dnia 29 pa2dziernika 2010 r., zmienionej Uchwaf4
tejze Rady Miejskiej Nr l)U104111 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie okre6lenia
wirunk6w i trybu finansowanta zadafi z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. St. ttr 8 22011 roku, poz.117
i Nr 142 22011 roku, poz. 2668), w sprawie okreSlenia warunk6w itrybu finanso-
wania zadan z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, kt6re wrazzzalqcznikami s4 dostqpne bezpoSrednio w Wydziale
Rozwoju Urzgdu Gminy i Miasta w Czenrunionce-Leszczynach ul. Rostka nr 7, lub
drogq elektronicznq na stron ie internetowej :

ntipnvvvw.czerwionka-leszczyny.pl/biphada/uchwaly-rady-mieiskiei.html

a) Wnioskodawca winien r6wnie2 zlohyl stosowne o6wiadczenie o zapoznaniu
sig zwlw. Uchwalq oraz warunkami konkursu zawartymi w niniejszym oglo-
szeniu.
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