
Czcm,ionka-Leszgz!'t1y Zarzqdzenie Nr 5114gurmistza Gminy i Miasta czenrionka - Lesz czyny
z dnia 7 stycznia 2014 roku

w sprawie ogloszenia otwartegg konkursu projekt6w w zakresie rozrvojusportu na terenie Gminy i Miasta Czenrvion-ka-Leszc zyiv wspieranych
z budietu gminy w 2014 roku.

Na podstawie:

art.30 ust. 1 ustawy z dnia g marca 1gg0 r. o samorzqdzie gminnym(t.j. Dz.U. 22013 r., poz. 594 zp62n. zm.),
art. 27 ust. 1 i art.. 28 _Ustawy z dnia 2s czerwca 2e10 r. o sporcie(Dz.U. 22010 roku, Nr 127 poz. gST zpo2n.zm.),
art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 2l sierpnia 2oog roku _ o finansachpublicznych (t.j. D - U 22013 roku poz.8g'S zp62n.=m.);
w zwiqzku z s 6, 7, g i g Uchwary Nr LrV/672li0 Rady Miejskiejw czerwionce-Leszczynach z dnia 2g {a2dziernika 2o1o roku w sjiawieokre6lenia warunk6w i trybu finansowania zada6 z zakresu rozwolu lfortuna ter_enie Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny (t.j. Dz.rJrz. it J: si;poz. 1537 z dn. 11 lutego 2013 roku),

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
oglaszam konkurs projekt6w w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminyi Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranyctr w formie dotacji z bud2etugminy w 2014 roku w przedmiocie:
a) realizacji program6w szkolenia sportowego,
b) zakupu sprzgtu sportowego,
c) pokrycia koszt6w organiiowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa
w takich zawodach,
d) pokrycia koszt6w kozystania z obiekt6w sportowych dla cel6w szkolenia
sportowego,
e) sfinansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
Kluby sportowe z tere_nu Gliny i Miasta czerwionki-Leszczyny, spefniajqce
zapisy Uchwaty Nr LIV/672|10 Rady Miejskiej w czenrion""-Lerr"zynach
z dnia 29 pa2dziernika 2o1o roku, w spriwie-okreslenia warunkow i trybufinansowania zadafi z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta
czenruionka-Leszczyly (t.j.Dz.urz. Woj.'S1., poz. 1531 z dn. 11 lutego
2.013.1oku), mogE sklada6 w sekretariicie uzgdu wnioski o przyznanie
dotacji na realizacjg projekt6w okreslonych w ust. 1 w terminie:
od 7 stycznia 2014 roku do 22 stycznia 2014 ioku.

BURMISTRZ
GMiNY i  MIASTA
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s2
Zamie6ci6 w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogloszefi UrzgduGminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oglosienie o treSci stinoiiqcel zalqcznikdo n in iejsz ego zarzqdzen ia

s3
Ustalam termin realizacji przedsiqwzig6 od 15 lutego do 30 listopada 2014 roku.
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s4
w bud2ecie Gminy i Miasta na realizacjg przedsiqwziq6, o kt6rych mowa w S 1
zabezpieczona zostala kwota 260 000,00 zl.

s5
Nadz6r nad wykonaniem Zarzqdzenia powiezam Pelnomocnikowi d/s
Planowania, Rozwoju i Gospodarki - Gzegozowi Wolnikowi.

s6
Zazqdzenie wchodziw Zycie z dniem wydania.
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B URMISTRZ
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Cz rg r".v ronka- Lesz czynv Zalqcznlk
Do Zarzqdzenia
Nr 5/14
Burmistrza Gminy i Miasta
CzenMonka - Leszczyny
z dnia 7 stycznia 2014 roku

OGTOSZENIE

O KONKURSIE PROJEKTOW W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU

w zwiEzku z Uchwalq Nr LIV/672I10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
29 pa2dziernika 2010 roku w sprawie okreSlenia warunk6w i trybu finansowania zadan
z zaktesu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (t.j. Dz. Urz.
Woj. Sl,, poz. 1537 z dn. 11 lutego 2013 roku), w sprawie okreSlenia warunk6w itrybu
finansowania zadafi z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny,

Burmistrz Gminy i Miasta Czeruvionka - Leszczyny

Oglasza konkurs projektow w zakresie rozwoju sportu realizowanych przez kluby
sportowe wymienione w art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czeruvca 2010 r., o sporcie
(Dz.U. z 2010 roku, nr 127 poz. 857) na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
wspieranych w formie dotacji z bud2etu Gminy i Miasta w 2014 roku.

1. Konkurs obejmuje zadania w przedmiocie:

a) realizacji p rog ra m 6w szko le n i a spo rtoweg o,

b) zakupu sprzgtu sportowego,

c)pokrycia koszt6w organ izowa n ia zawod6w sportowych I u b uczestn ictwa
w takich zawodach,

d) pokrycia kosztow korzystania z obiekt6w sportowych dla celow szkolenia
sportowego,

e) sfinansowa n ia wynag rod zenia kad ry szkolen iowej.

2. Na przedstawione do realizacji zadania proponuje sig przeznaczycjako wsparcie
w formie dotacji Srodki publiczne w wysoko6ci 260 000,00 zl.

3. Okre6la siq termin realizacji projektow z zakresu sportu na czas od 15 lutego do
30 listopada2014 roku.



4. Termin sktadania wnioskow o udzielenie dotacji uptywa w dniu 22 stycznia2014 roku.

Zlecenie realizacji zadan z zakresu rozwoju sportu bgdzie mialo formq wspierania
tych zadafi poprzez udzielenie dotacji na ich ootinansowanie.

Dotacje-mogq otrzyma6 kluby sportowe, ktore nie majq zaleglosci finansowych
wobec Gminy z tytulu wczeSniej udzielonych dotacji.

Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji wspierajqcej zgloszony projekt
z. zakresu lozwojy sgortu sporzqdza sig na foimularzu sianowiqcym iaiqcznlk
Nr 1 do Uchwaty Nr LIV/672|10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 pa2dziernika 2010 roku w sprawie okreSlenia warunkow i trybu
finansowania zadan z zakresu rozwoju gportu na terenie Gminy i Miasta
czerwionka-Leszczyny (t.j. Dz. Urz. woj. Sl., poz. 1s3T zdn. 11 lutego 2oi3
roku). Do wniosku nalezy dolqczye zalqczniki i referencje wymienione w w/w
Zalqczniku. Ze wzglgdu na koniec kadencji nie wymaga sig-dolqczenia opinii
Gminnej Rady Sportu.

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

Wniosek konkursowy na realizacjg objqtych konkursem projektow nale2y zloayc:

. w zamknigtej i prawidlowo zaadresowanej oraz opisanej kopercie

. w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2014 r.
z adnotacjq ,,Konkurs projekt6w w zakresie rozwoju sportu w 20'14 roku"
Oferty zloZone po dniu 22 stycznia 2014 roku nie bgdq rozpatrywane,

5.

6.

7 .

L

9.

. w Sekretariacie Urzgdu Gminy i Miasta Czenvionka Leszczyny, przy
ul. Parkowej 9.

10. Dopuszcza sig uzupelnienie brakow formalnych we wnioskach w terminie do
dw6ch dni od dnia wezwania do uzupelnienia tych brakow. Wezwanie takie
moZe nastqpic tak2e telefonicznie,

11. Do przeprowadzania Konkursu Projektow z zakresu sportu Burmistz Gminy
i Miasta Czerwionka - Leszczyny powola Komisjq Konkursowq.

12. Przy rozpatrywaniu wniosk6w Komisja uwzglgdniata bgdzie tylko takie wydatki,
kt6 re gwa ra ntujq p rawidlo w q realizacje zad a n i a.



13' z dotacji nie mogq byc dofinansowane wydatki z tytutu:

1) wyptaty wynagrodzeh dla zawodnikow lub dzialaczy klubu sportowego,
2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
3) zaplaty kar, mandatow i innych opiat sanriyjnych nalozonych na klubsportowy lub zawodnika tego klubu,
4) zobowiqzania klubu sportowego z tytulu zaciqgnigt ej pozyczki, kredytu lub

wykupu papier6w wartosciowych oraz kosztow-ob;fu'gi zaltuzsnia, 
'

5) koszty, ktore wnioskodawca poni6sl na realizacjg izeosig*ziqcia przed
zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

14. Komisja nie bgdzie uwzglgdniata r6wniez nastgpujqcych wydatk6w:

1) zwiqzanych z prowadzeniem biura i administracji,

2) kosztow ksi ggoweg o rozliczajqcego d otacje,

3) koszt6w prowadzenia rachunku bankowego,

4) kosztow sporzqdzen ia material6w sp raw ozdaw czy ch.

15. Przy wyborze projektu lub projektow otrzymujqcych wsparcie finansowe,
B u rm istrz Gm i ny i M iasta czerwion k a-Leszczyny uwzg lgd n ia :

1) znaczenie zgfoszonego projektu dla rearizacji ceru publicznego,
2) wysoko6d Srodkow budzetovvych ptzeznaczonych na zorganzowany konkurs,
3) wysokoS6 finansowych Srodkow wtasnych wnoszonych w realizacjg projektu,
4) pozafinansowy wktad wlasny - 'zeczory, praca wolontariuszy, lokal, materialy
i tp.,
5) partnerow biorqcych udziat w realizaqi projektu ze szczegolnym
uwzglqdnieniem organ6w administracji publicznej,
6) przedstawionq we wniosku kalkulacjg kosztow realizacji projektu (kosztorys
projektu) w zwiqzku z zakresem rzeczorym projektu,
7) mozliwo5c realizacji projektu przez beneficjenta - posiadana baza i rodzaje
zasob6w rzeczowych - lokale, sprzqty, wraz z informacjq o ich stanie
technicznym,
8) dotychczasowe do6wiadczenia w realizacji projektow z zakresu rozwoju sportu,
w tym we wspolpracy z administracjq publicznq i finansowanych ze Srodk6w
publicznych, z uwzglgdnieniem oceny jakoSci ich realizacji,
9) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcg dotacji z budzetu Gminy
oraz spos6b jej rozliczenia,
10) inne informacje istotne dla realizacji projektu, np.iloSc zawodnikow, iloSc
meczow, aktualny poziom rozgrywkowy, dotychczasowe wyniki i osiqgnigcia
klubu sportowego.
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tryb i kryteria stosowane przy ocenie wyboru wniosk6w sq

Aby otrzymac dotacjg wniosek musi otrzyma6 minimalnie 51 punktow.

n
Lp. Kryterium-

z

wvmoq6wforffi
1

nrente
Punktv Max. pkt.

1. spql 4

0-3 32. Znaczenie zgloszonego
sportoweoo i publiczneoo

projektu dla realizacji celu 0-3 3
3. v ^ t lr\qf rrufcrr4cr Keszrow teal|Zaqt pfOjektU (kOSZtOryS

projektu) w zwiazku z zakresern rzenTnu^rrn nrniarzrr r
0-5 5

4. rQzannansowy wKtad wlasny _ rzeczow i osobowy
z orientacyjnE wygenq. (Uwaga: nie ujmowa6 informacji
u4gmienionych w pkt. lV/1 .l i i zwnioskrr)

0-11 11
5. vvyDL/r\usu lrnansovvycn srooKow wfasnych wnoszonych

w realizacjg projektu: S o/o - 10 o/o = 3pkt., l l "n I lS
%=6pk t . ,  16%-20%= gok t  nowvTc i  ) no / ^ - , 1 )n 0-12 126. f vl oz I rwosc r eauzaqt p role Ktu p rzez wn ios kod awcg :
1l baza sportowa, obiekty, lokale wraz z informacjq
o ich stanie technicznym: 0 - 2 pkt.
2_l zasoby rzeczowe - sprzgt sportowy itp: 0 _ 5 pkt.
3/ kadra szkoleniowa - w przericzeniu na etaty wraz
z podaniem kwalifikacii: 0 - 10 okr

0-17 17

7. uorycnczasowe o0swradczenie w realizacji projektow
z zakresu rozwoju sportu:
1l ..we wspolpracy z Gminq - tradycje, pewno6c,
solidno56, rzetelno66, terminowoSd: 0 -Zpkt.
2I prawidlowos6 wykorzystania i rozriczenia ofrzymanych
Srodk6w dotacyjnych (wezwania, [oprawki,
nieterminowe rozliczenie itp.): 0 - 3 pkt.
3l wyniki i osiqgniqcia klubu sportowego we
wsp6lzawodnictwie sportowym w trakcie osiatniego
sezonu:0-5pkt .

0-10 10

8. lnne informacje wa2ne dla realizacji
planowanvch rozgrywek / zawod6w:
1l iloSc zawodnik6w zgloszonych do rozgrywek
zalqczy1, listy zawodnikow uprawnionych do gry przez
wlaSciwv polski zwiazek sportowy.

0-12 12

2l planowana iloSc mecz6w (zawod6w, turniejowj
organizowanych jako gospodarz z podaniem szczebli
rozgrywkowych dla poszczegolnvch druZvn.

0-11 11

3/ aktualny poziom ligi rozgrywkowei dru2vnv senior6w 0-14 14
9. Kompletno56, jakoS6, poprawno56 matematyczna

i czvte I n o$ 6, gr aficzna s po rzadze n ia wn iosku.
0-2 2

Razem punktacia: 0  -  100 100



18. Rozpatrywane wnioski, kt6re otrzymaly co najmniej minimalnq liczbq punkt6w
zostanq ujqte w rankingu ofert i przekazane do zatwierdzenia Burmistrzowi
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wrazz proponowanq wysokosciq dotacji.

19. Burmistrz oglasza ostateczny wynik konkursu projektow, z informacjq
o projektach wybranych i projektach odrzuconych, wraz ze wskazaniem:
al naan'ty projektu i nazwy i adresu wnioskodawcy;
b/ opisu przedsiqwziqcia objgtego projektem;
cl lqcznych koszt6w projektu;
d/ kwoty dotacji pzyznanq na projekt;
e/ uzasadnienia przyjgcia lub odpowiednio odrzucenia zgloszonego projektu.

20. Z wnioskodawcq, ktorego projekt zostal wybrany i ktoremu przyznano dotacjg
Bu rmistrz zawiera umowg.

21. Minimalna wysokoS6 finansowych Srodk6w wlasnych wnoszonych w realizacjg
projektu wynosi 5%.

22. z+ozenie wniosku nie jest rownoznaczne z przyznaniem dotacji.

23. Dopuszcza siq mozliwolc przyznania niZszej wartoSci dotacji niz wnioskowana.
w tqflm przypadku, po telefonicznym powiadomieniu przez przewodniczqcego
Komisji Konkursowej, o.stateczny projekt przedsiqwziqcia z zakresu rozwoju rport,
do wielkqSci przyznanej dotacji nalezy przedlozye w ciqgu 2 dni, w Sekretariacie
Urzgdu Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny. ttieOopitnienie tego obowiqzku
w w/w. terminie traktowane bgdzie jako rezygnacja z dotacji.

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

25' wnioskodawca winien zapoznac siq z Uchwalq Nr LIV/67 2110 Rady Miejskiej
w Czenrvionce-Leszczynach z dnia 29 pa2dziernika 2010 roku w sprawie okreSlenia
warunkow i trybu finansowania zadafi z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy
iMiasta czenrvionka-Leszczyny (t.j. Dz. Urz. woj. Sl.,-poz. 1s37 zdn. 11 lutego
2013 roku), w sprawie okreSlenia warunkow i trybu finansowania zadan z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ktore wraz
z zalqcznikami sq dostqpne bezpoSrednio w Wydziale Rozwo;j rjizgOu Gminy
i Miasta w Czenryionce-Leszczynach ul. Rostka nr 7, lub drogq elektronicznE na
stronie internetowej:

http://vvww.czerwionka-leszczyny.pt/biphada/uchwaly_rady_miejskiej.htmt

a) Wnioskodawca winien zlo2yc stosowne oSwiadczenie o zapoznaniu sig
zwlw' Uchwatq orazwarunkami konkursu zawartymi w niniejszym ogloszeniu.

'VUf


