zARzĄDzENlENR 17312017
BURMISTRZA GNIEWKOWA
z dnia 19 grudlia 2017r,

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji
pozażądowychoraz klubów sportowych na nnansowe wspa.ci€ rozwoiu
sportuna terenieGminy Gniewkowow 2018 roku.
Nd podstowiearL 31 ustav z dnia 8 ndrĆa 1990 r, a sonarządfie gńinnlm (Dz' U. z
2016r'' poz'416,e zfr ), ott'2a unowy2dnia25czefuĆd2010
f, a sporcie( D2.U'z2016
r' pÓz' 1764zn'),arL 11usL 2 Lstaw z dnia24 |NieLho20a3r Ó dzialolnaści
pażltku
publicznegoi o walanto|iącie( Dz' U' z 201ó L paz,1317 ze zh'), Uchwoa Nr ]l/12/201a
Rad! Miekkjej cniewkowo z dnia 6 grulńia 201a r w sprowie akreśleniąwatuhków i
tt,bu Jinonsawąn|arÓNoju Ęortu pĘez Gninę GniewkowÓ2afqdzdn' co nonępuk:

s1' og]aszan Ótwaty konklrs ofert ńa finansowewsparcie rozwoju sportu dla
organjzacjipoza.ządowych
oraz k]ubóWŚpoltÓwychdziałających
na tereniecminy
cniewkoWo
w 2013roku'ogłoŚzenie
o konkursiestanowizałącznik
do Zażądzen'a'
o którjm mowa w s1 podajesię do publi.znejwiadomości
pop.zez
s2' ogłoszenie,
oEtoszeniew BiuletynielnformacjiPubljcznejUżędu Miejskiegow Gniewkowie
(Ww'gn jewkÓwobipgmjna'pl],ńa st.onieinternetow€ j(W.gn j€ w kowo'cÓm'pl)oraz
natablicyogłosfeń
w UżędzieMi€ j skin W Gniewkowie
na ok.esnie krótszyniż21dni'
53'WykonanieZaŹądfeniapowierzasięBurnistŹowicniewkowa'
s4' zarządfeniewchodziw życiez dniempodpisania' podlegaogloszeniuw sposób
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BURMISTRZCNIEWKOWA

ocŁAszAoTWARTYKoN(URsoFERTDr-AoRGANzAc'tPozARz4DowYcHoRAz
KLUBÓWsPoRTowryCH
NAFINANSoWE
wsPARcIERozwoJUsPoRTUNA
TERENIECMINYCNIEWKOWO
W2O1A ROKU

l. wisokośćwŚparciafinansow€ g o
Łąana kwota środkówpŹeMdziana w budżecie6miny cni€ w kowo na ten cel to
200.000.00
zl.
IL Rodraii warunki realira.ii zadania
DotacjecelowenÓgą uzyskaćorganifa.jepÓzarządowe
orazklubysportowedzialając€
(jminy
na te.enie
cniewkowo, niezal'czanedo sekton finansów publianycb j
niedżiałające
w celu osiągnięciazysku,realizującecel publiĆznyz zakr€ s u sportu'
Dotację
na p.owadz.niestatutowej
dzialalnoś.i
sportowejorganDaĆja
Iub
PozaŹądowa
jeżeli:
k|ubsportowymożeotrzymać,
1' Realizuje
celpubliczny,
do któregona|eży:
poprawawarunkówup.awianiasportuprfef f awodńikówldubówsportowych;
. osiąeaniewyższych
przezfawodnikówklubówsportowycb;
wynikówsportowych
' poprawa kondycji fizychej i zdrowia psychiczne8omieszkańĆów,poprzez
p.owadzenie
zdrowegotrybużycia'
- promocjasportui ak$rwnego
stylużycjaj
. uńożliwjeniedoŚtępudÓ różno.odnych
forn akt}vnoki sportÓwejjak najwięksuej
licfbiemieszkańców
cminy cniewkowo]
2. Wykazujezaangażowanie
we wspólp.acęz gninn,ni jednostkamiÓ.8anifacyjnymi
orazz UrfędemMiejskimprzy realiŹaĆji
zadańpub|icznych
z zakresusportuna że.z
mieszkańców
Gminycni€ w kowo;
3' P.onuje wizć.unekcniewkowajako miastastważająĆego
warunk' dh lofwoju
4' ZapewnjudfiałWłasnych
środków
finansołychna realizację
zadaniaw qyŚokościco
najnniej10./.wsrosunkudÓ wnioskowanej
dotacji'
Dotacja
ńożebyćpEeznaczona
ws2ĆżególńÓści
na :
. rea]ifaĆję
ptogramówszkoleniaŚportowego,
- zakupŚprzętusportowego,
- pokryc'ekosztówo.8anizowaniazawodóW
i uĆzestnictwa
w tychzawodaĆh'
. pokryciekosztóWkorz}stania
z obiektówsportowyĆh
dla celówszkolenia
spÓ.tow€ g o,
- wynagrodzenia
kadrys?koleniowej,
' organizowanie
imp.ezśportowych'
l|I'Terńin rea|izacjizadania'tryb i kr'tetia stosowanepży ł'yboŹe ofert
1'Terminrealizacjizadan'atrwaćbędzieodpo
a1'12'2018r'
u dmpoi łs ay n
d 'o3
2' oferB',któ.e spełniąwymogj
pod
forhalne,ocenianebędą względenmer'torycznyn,
ze szczegóh'muwzględni€ n iem:
. znaĆf
eniazadaniadla cńiny cniewkowoi
.zgodnośĆi
oferryzce]enpubliczn'T

. wysokości
pżeznaczonycb
środkówbudżetowych
na.ealizację
danegozadania,
. łysokości
pozyskanyĆh
ś.odkówpozabudżetowych
na.ealizację
danegozadani,
. oceńy p.zedstawionej
w ofe.ciekalkulacjikosztów realizacjifadania'w Ęn w
odniesieniu
do zakresurzeczowego
zadania,
. ocenynożliwości
.ealizacj'zadaniapżef ofereńta,
. anaIizywykonaniafadań zl€ c onych podD'otowidolowanemuw okresiepoprzednim]
z uwzg|ędnieniem
wszczególnośĆijakośĆi
i te.minowości
roz|iczenja
dotacj''
3' oceny merytorychej oferry c'onkowie konhji konkuEowej dokonają
'ndylvidualnie,
prz'znającodpÓwiedniopunkLyod o do 5, oceniającpoŹtególne
k]'teria' ocenękońcowąofertystanowiŚuma pu.ków wszystkich.flonków komisj'
konku$ow€ j ' Po.lŚtawąwyborupŹez komiŚjękonkurŚową
ofe.ryjestuzyskanieprzez
połowy
nią co najmniej
możliwycb
do uzyskan'apunktów.z przebiegup.ary konisji
konkusowejŚporządzanyjest protokól który przedłożony
zostanieBurniŚt.zowiw
.elu ostateczn€ g orofstżygnię.iakonkursu'
4' Terńin składania oteń:
oferty skladaćna|eł w sekretariacieUrfędu MieiŚkiego w cniewkowie, ul. 17
stycznia11,aa.140 cniewkowo,pokói nr 9, w terminie do dnia 12.o1'2o1ar',do
godf' 14:00. of€ r tę żłożyć
należyw zamknięteikopercie,opatżonej op's€ m
KonkuB na fnmsowe wspdrcie roz\łoju spońu na terenie cniny cniewkovo 9"
Koperty powinny być opieczętoMue oraz posiadać adreśBrotny oferenta'
5' otwarcie ofert prfeż komisję konkursowąnastąpi w Użędzie Miejskim w
cniewkowi€ w ciągu14 dni od momentuzakończeniaprzyjnowaniaofe.t' Romisja
dokonafo.ma|neji nerytorycfnejoĆenyÓfe.t , zgodniez uchwałąRady Miejskiej
cniewkowaNr xllv/238l2o17 z dnia 29 listopada2017 rÓku w sprawiepŹyjĘcia
wspó}pracy6miny Gnj.wkowo z organifacjanjpÓzarządowymioraf
"PrÓg.anu
podniÓtaniwyni€ n ionyni w a.t' 3 ust'3 ustawyodziałalnościpożytku
publicznego
io
wolontariacie
na 2018 rÓk,, ( treść
uchwałydostępnana stronieBiuletynuInformacji
Publichej)' wyniki swojejp.acykomisjakonkursowapżedłoży
BurniŚtŹowi, który
dokona ostateĆznegoroz5trzygnięcja konkursuofe.t'
ó' oferta powinnabyć dożona na druku,którego wzó. dostępnyj€ s t na Śtronie
B'uletynu Informacji PublionĆj ( W'gniewkowo,biDpmina'D|'w zakhdce
o.a2na stronieUrfęduMiejskiesowcniewkowi€
'aktualności,,]
( wwwgniewkowo'Ćon'Dl,
w zakładce,
pozauądowe,]'
nrmn insrytucje,
Ó.ganizacje
j€
g
o
7. WyŚokość
wspa.ciafinansowego
oraz
warunkiokreśliuhowa
zawartapomiędfy
Gm'ną cniewkowo a organizacjąpozaMądowąlub k|uben ŚpÓltowym' Unowę
sporządza
się w iÓ.ńie pisennej,na czasrea]izacji
fadanialub na cas okreś]ony
nie
dłuższyniż jeden .ok' Podmio! który otrfymałdotaĆję'zobowiązanyjest do
sporządfenia
sprawozdania
f wykonaniazadaniaokreślonego
w umowiew ternjnie30
dnipo upłlvieterminu,na któ.y umowazostała
zawarta
8. BurmistŹ GniewkÓwa zaśtrzĆgasobje prawo do odwołaniakonkurŚu z
uzasadnionyĆh
przyczynorazpŹeŚuniĘĆia
te.minuskładania
olert'
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