
B URMISTITZ
GMINY I MIASTA

Czerwfonka-Lamzyny Zarz4dzenie Nr 7"5.lt1
Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

z dnia 31 stycznia 2011 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu projekt6w w zakresie roaroju
sportu na terenie Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny wspieranych

z bud2etu gminy w 2011roku.

Na podstawie:

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz.Ut. 220O1 r., Nr 142, poz. 1591 zp62n. zm.)
arl. 27 r,rst. 1 i art.28 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.
22Q10 nlku, Nr 127 poz.857 zp62n.zm.)
art.221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240, zp62n. zm.)
w zwiq:rku z S 6, 7 8 i I Uchwaly Nr tlVl672l10 Rady Miejskiej
w Czervrionce - Leszczynach z dnia 29 pa2dziernika 2O10 r., w sprawie
okre6lenia warunk6w i trybu finansowania zadafi z zakresu rozwoj.u sportu
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Sl. Nr 8
22011 roku, poz. 117),

zarz4dam, co nastg p uje :

s1
Oglaszam konkurs projekt6w w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z bud2etu
gminy w 2011 roku w przedmiocie:
a) rea I izilcii prog ram6w szkolenia sportowego,
b) zakupu sprzqtu sportowego,
c) pokrycia koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa
w takich zawodach,
d) pokry,:ia koszt6w korzystania z obiekt6w sportowych dla cel6w szkolenia
sportowr>go,
e) sfi nan sowania wynag rodzen ia kad ry szkoleniowej.
Kluby sF,ortowe z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, spetniaiqce
zapisy tJchwaly Nr LIV/672110 z dnia 29 pa2dziernika 2010 roku Rady
Miejskie.t w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okre6lenia warunk6w
i trybu linansowania zadafi z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy
i Miaster Czerwionka-Leszczyny mogq. skftada6 w sekretariacie Urzgdu
wnioski o przyznanie dotacji na realizacjg projekt6w okre6lonych w ust. 1
w terminie od 31 stycznia 2011 roku do 11 lutego 2011 roku.

s2
Zamie6ci6 w tliuletynie lnformacji Publicznej oraz na tablicy ogloszef Urzgdu
Gminy i Miaster Czerwionka-Leszczyny ogloszenie o tre6ci stanowiqcej zalqcznik
do niniejsz ego zarzqdzenia

s3
Ustalam termin realizacji przedsigwzig6 od 1 marca do 30 listopada 2011 roku.

1 .

2.



s4
W bud2ecie Grniny i Miasta na realizacjg przedsigwzig6, o kt6rych mowa w S 1
zabezpieczona zostata kwota 205 00,00 zN.

s5

Nadz6r nad wykonaniem Zarzqdzenia powierzam Zastgpcy Burmistrza Gminy
i Miasta Czerwionka - Leszczyny - mgr GrzegorzowiWolnikowi.

Zarzqdzenie w>hodziw 2ycie z dniem wydania.



B tJRly{ISTR.Z
GMIN\/ I  MIASTA

Czerwlonka-t€@rtTty
Zalqcznik
DoZarzqdzenia
NreS/11
Burmistrza GminY i Miasta
Czerwionka - LeszczYnY
z dnia 31 stycznia 2011 roku

OGLOSZENIE

O KONKURSIE PROJEKTOW W ZAKRESIE ROZWOJU SOPRTU

w zwiqzku z Uchwa{q Nr LIV/672I10 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia
ZS paiaziernikg 201-0 r., w sprawie okre5lenia warunk6w i trybu finansowania zadan
z zakresu rozwrrju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Gzerwionka - Leszczyny

Oglasza konkurs projekt6w w zakresie rozwoju sportu realizowanych przez kluby

sportowe wymrenione w art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 2O1O r., o sporcie
(Dz.U. z ZOIO .oku, nr 127 poz.857) na terenie Gminy I !tia9!a Czerwionka-Leszczyny
wspieranych w formie dotacjiz budZetu Gminy i Miasta w 2011 roku.

1. Konkurs obejmuje zadania w przedmiocie:

a) realiziacji p rogram6w szkolen ia sportowego,

b) zakupru sPzgtu sPortowego,

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

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

e) sfi nartsowan ia wynag rodzenia kad ry szkolen iowej.

2. Na pzedstawione do realizacji zadania proponuje sig przeznaczy1' jako wsparcie
w formir: dotacji Srodki publiczne w wysokosci 205 000,00 zl.

3. Okre6la sig termin realizacji projektow z zakresu sportu na czas od 1 marca do 30
listoPada 2011 roku.



4.

5.

6.

Termin skladania wniosk6w o udzielenie dotacji uptywa w dniu 11 lutego 2011
roku.

Zfecenie realizacji zadafi z zakresu sportu bqdzie mialo formg wspierania tych
zadah poprzez udzielenie dotacji na ich dofinansowanie.

Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji wspierajqcej zgtoszony projekt
z zakres;u sportu sporzqdza siq na formularzu stanowiqcym Zalqcznik nr 1 do
Uchwaly Nr LIV/672I10 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia
29 pa2dziernika 2O1O r. Do wniosku naleZy d*qczy6, zalqczniki i referencje
wymienil)new ZaNqczniku Nr 1 do w/w. Uchwaly.

7. Szczeg6lowe warunki realizacji oraz rozliczenia projektu zostanq okre6lone
w umowie o wykonanie zadania z zakresu sportu.

8. Wniosek konkursowy na realizacjq objgtych konkursem projekt6w nale2y zlo2y6:
. w zarnknigtej i prawidlowo zaadresowanei oraz opisanej kopercie
. w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 luteqo 2011 r.

z adrrotacjq,,Konkurs projekt6w w zakresie roaroiu sportu w 2011 roku"
Oferly zloZone po dniu 11 lutego 2011 roku nie bqdq rozpatrywane,

. w Sekretariacie Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny, przy ul.
Parkrwej 9.

9. Dopus::cza sig uzupefnienie brakow formalnych we wnioskach w terminie do
dw6ch dni od dnia wezwania do uzupelnienia tych brak6w. Wezwanie takie
moZe rrastqpid takZe telefonicznie.

10. Oo prZr:p1e*"dzania Konkursu Projekt6wzzakresu sportu Burmistrz Gminy
i Miasla Czerwionka - Leszczyny powola Komisjq Konkursowq.

11. Wnioski na realizacjg projekt6w z zakresu sportu zostanq rozpatrzone do dnia
28 lutego 2011 roku.

12. erzy rczpatrywaniu wniosk6w Komisja uwzglqdniala bgdzie tylko takie wydatki,
kt6re g wa rantujq prawidlowq real izacje zadania.

13. Zdotacji nie mogq by6 dofinansowane wydatki z tytulu:
1) vrryplaty wynagrodzerl dla zawodnik6w lub dzialaczy klubu sportowego,
2) tlansferu 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 tytutu zaciqgnigtei poZyczki, kredytu lub

vrykupu papier6w warto5ciowych oraz koszt6w obsNugi zadlu2enia,



5) kt>szty, kt6re wnioskodawca poni6sl na realizacjg przedsigwzigcia przed
zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

14. Komisja nie bgdzie uwzglgdniafa r6wniez nastgpujqcych wydatk6w:
1) auiqztnych z prowadzeniem biura i administracji.
2) koszt(iw ksiggoweg o rozliczalqcego dotacje.
3) koszt(lw prowadzenia rachunku bankowego.
4 ) koszt( iw spo rzqdze n ia mate rial6w sp rawozdawczych.

15.Przy w/borze projektu lub projekt6w otrzymujqcych wsparcie finansowe,
Bu rmistrz Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny uwzg lgd nia :
L) znac;zenie zgloszonego projektu dla realizacji celu publicznego z S 3

Uchrlualy Nr LIV/672I10 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 29
pa2d,ziernika 2010 r.,

2) wysollo66 Srodk6w bud2etowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs

3) wysollo66 finansowych Srodk6w wtasnych wnoszonych w realizacjg projektu

4) pozafinansowy wktad wlasny-rzeczowy, praca wolontariuszy, lokal, materialy
itp.,

5) partnar6w biorqcych udziaN w realizacji projektu ze szczeg6lnym
uwzg lgd nieniem organ6w administracji p ub licznej,

6) przerlstawionq we wniosku kalkulacjg koszt6w realizacji projektu (kosztorys
projektulw zwiqzku z zakresem rzeczowym projektu,

7) mo2liwo56 realizacii projektv przez beneficjenta - posiadana baza i rodzale
zasob6vt rzeczowych lokale, sprzgty, wraz z informacjq o ich stanie
technicznym,

8)Ootycnczasowe doSwiadczenia w realizacji projekt6w z zakresu rozwoju
sportu, w tym we wsp6fpracy z administracjq publicznq i finansowanych ze
Srodk6w publicznych, z uwzglgdnieniem oceny jako6ci ich realizacji,

9) dotychczasowe vqykorzystanie przez wnioskodawcg dotacji z budZetu Gminy
oraz spc)s6b jej rozliczenia,

10) inner informacje istotne dla realizacji projektu, np. ilo56 zawodnik6w, ilo56
mecz6w, aktualny poziom rozgrywkowy, dotychczasowe wyniki i osiqgnigcia
klubu sportowego.



16. Szcziegcfov'/y tryb i kryteria stosowane przy ocenie wyboru wniosk6w sq
nastgpujilce:

Lp. Kryterium Punkty Max.
pkt.

1 3 4

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

2. Wysokoi,6 finansowych Srodkow
w realizacjg projektu:

.  2 ( l a /o -25o /o=5pk t . ,

. 2(io/o -30o/o = 10 pkt.,

. 3' o/o - 35o/o = 15 pkt.,

. 3(io/o - 4lo/o = 20 pkt.,

. powyZej40 % - 30 pkt.

wlasnych wnoszonych

5-30 30

3. Pozafinansowy wklad wtasny rzeczory, praca
wolontariuszy, lokal, materiaty, itp.). 10 -20 20

4. zePartnerzy biorqcy udzial w realizacji projektu
szczeg6l nym uwzglgdnieniem organ6w administracji
publicznr:j.

5-10 10

5. Przedsterwiona we wniosku kalkulacja koszt6w realizacji
projektu (kosztorys projektu) w zwiqzku z zakresem
rzeczowym projektu, zasadnos6 wysokosci
wn iosko'ruanych koszt6w realizacji zadania

1-5 5

6. Posiada tabaza i rodzaje zasob6w rzeczowych
fokale, sprzgty, wraz z informacj4 o ich stanie
technicznym - mo2liwo56 realizacji projektu przez
beneficjr>nta.

1-10 10

7, Dotychczasowe do6wiadczenia w realizacji projekt6w
z zakre,su rozwoju sportu, w tym we wspolpracy
z administracjq publiczn4 i finansowanych ze Srodkow
publicznych, z uwzglgdnieniem oceny jako6ci ich
realizacji. (SolidnoS6, doSwiadczenie w realizacii
podobnystl pnedsiqwziq1, pewnoS6, tradycie we
wsp6tpntcy).

.  rz:etelno56-3p.

. terrminowo66-3p.
o sllos6b rozliczenia otrzymanych Srodkow - 4 p.

0-  10 10

8. Dotych c zasowe wyko zyst anie przez wn ioskod awcg
dotacji z bud2etu Gminy oraz spos6b jej rozliczenia 0-10 10



L Inne informacje wa2ne dla realizacji protektu: xxx XXX

al Liczba dru2yn biorqcych udzial w zorganizowanych
rozgrywkach (lqcznie seniorzy + zespoV mlodziezowe)

.  S iw igce j  =40
o f == 35 pkt
o  $ : :30  pk t .
o  $ : :25  pk t .
o l, z= 20 pkt.
o $ :: 15 pkt.
o ) == 10 pkt.
o 'l :: 5 pkt.

5 -40 40

bl ilo56 zawodnikow zgloszonych
(seniorzy + druzyny mlodziezowe)

o powlzell2O = 35 pkt
. 120 - 100 = 30 pkt.
o  99-80=25pk l
.  79 -60=20pk t .
.  59  -40= 15  pk t .
.  39 -20=10pk t .
. PoniZej 20 = 5 pkt.

do rozgrywek

5-35 35

c/ ilo56 z€rwodnik6w wystepuj4cych w rozgrywkach
o porrt2ej 120 = 35 pkt
. 120 - 100 = 30 pkt.
.  99 -80=25pk t .
o  79-60=20pk t .
.  59 -40 = 15 pkt .
.  39  -20= 10  pk t .
. Poni2ej 20 = 5 pkt.

5 -35 35

d/ planornrana ilo6c meczoq zawodow, organizowanych
jako goscodarz z Wszczegolnieniem dla wszystkich
szczebli rozg rywkovyych i poszczegolnych d ruZyn :

o po,N!2ej 100 = 30 pkt.
o  99-80=25pk t .
.  79 -60=20pk t .
.  59 -4O= 15 pkt .
o 39 -20 = 10 pkt.
o poni2ej 20 = 5 pkt.

5-30 30

el aktua ny poziom ligi rozgrywkowej dla r6znych
dyscyplin sportu (odrgbnie dla senior6w i dla dru2yn
mlodziezowych)

_. 5 - 15 pkt. "/ - osobno dla kazdei druZvnv

5-15* l 15 " l



5-20* l

Posiadane zasoby kadrowe - konieczne z punftu wlOze-
nia realizacjiwniosku (liczba etatow + kwalifikacje os6b,
kt6re realizowac beda proiekt).mmm
i czytelnoS6 graficzna sporzadzenia wniosku.

f/ dotychr:zasowe wyniki i osi
np. zajmowane miejsce w tabeli rozgrywkowej, bilans
meczoq zwycigstw, remis6w, porazek, stosunek
bramkowy, awans, spadek, osobno dla dru2yn senior6w
i mlodzie:Zowych, zwycigstwa tu rn iejowe, kontynuowan ie
kariery gzez zawodnik6w na vty2szym szczeblu
rozgrywkrrwym itp.)

o 5 -- 20 pkt. "/ - osobno dla

Opinia Gminnej Rady Sportu.
Razem punktacja:

*/ - punktacja obliczana dla ka2dej druzyny osobno.

Aby otrzyma6 dotacig wniosek musi otrzyma6 minimalnq ticzbg punkt6w, kt6ra
wynosi 55.

17. Rozpertrywane wnioski, kt6re otrzymaly co najmniej minimalnq liczbq punkt6w
zostanq u.19te w rankingu ofert i przekazane do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wraz z proponowane wysoko6ciq dotacji.

18. Burmir;trz og*asza ostateczny wynik konkursu projekt6w, z informacjq
o proiektach wybranych i projektach odrzuconych, wrazze wskazaniem:
al nazrtty lrrojektu i nazwy i adresu wnioskdawcy;
b/ opisu przedsigwziqcia objgtego projektem;
c/ lqcznych koszt6w proiektu;
d/ kwoty dotacji przyznanel na projekt;
el uzasadnienia przyjpia lub odpowiednio odrzucenia zgdoszonego projektu.

19. Zwnioskodawcq, kt6rego projekt zostal wybrany i ktoremu przyznano dotacjg
Burmistrz zawiera umowe.

24. Mininmlny udzial wkladu urlasnego finansowego wynosi 2oo/o koszt6w
realizaqi projektu.

2'1. Zlotenie wniosku nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem dotacji.

22. Dopt.tszcza sie mo2liwoS6 przyznania ni2szej warto6ci dotacii ni2
wnioskovvrrna. W takim przypadku, po telefonicznym powiadomieniu przez
Przerrrpdniczqcego Komisji Konkursowej, ostateczny projekt przedsigwzigcia
z zakresu rozwoju sportu do wietkoilci przyznanej dotacji natezy pieanzye



w ciqgu 2 dni, w Sekretariacie Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
NiedopeNnienie tego obowiqzku w w/w. terminie traktowane bgdzie j"ko
rezygnacja z dotaqii.

23. Bunnistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nie rozstrzygniqcia
konkursu.

24. Wnioskodawca winien zapoznal sig z Uchwal4 Nr LIV/67210 Rady Miejskiej
w czem'ionce - Leszczynach z dnia 29 pa2dziernika 2o1a r., w sprawie
okre6lenia warunk6w i trybu finansowania zadafi z zakresu rozwoju sportu na
terenie (iminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, kt6re wraz z zalqcznikami sq
dostgpne bezposrednio w \A/ydziale Rozvrroju urzgdu Gminy i Miasta
w Czerwtrionce-Leszczynach ul. Rostka nr 7, lub drogq elektronicznq na stronie
internetowej:
http://wvrw.czerwionka-leszczyny.pl/bip/rada/uchwaly_rady_miejskiej.html

a) Wnios;kodawca winien r6wnie2 zlo2ye stosowne o6wiadczenie o zapoznaniu
sie z wlw- Uchw*q oraz warunkami konkursu zawartymi w niniejszym
oglos::eniu.
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