
OGLOSZENIE

Wojt Gminy Dzierzgowo

dziataj^c na podstawie uchwaly Nr 47/1X/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 09
iistopada 2015 roku w sprawie okreslenia warunkow i trybu finansowego wspierania
rozwoju sportu na terenie Gminy Dzierzgowo (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia

07grudnia.2015 r. poz. 10098) ogtesza;

otwarty konkurs na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania

rozwoju sportu w roku 2020,

1.1. Rodzaj zadah i wysokosc srodkow przeznaczonych na ich realizacji

„Organizacja rozgrywek sportowych sekcji pitki noznej".

Zadanie - dotacja w formie wsparcia zadania

Celem zadania jest:

- poprawa warunkow uprawiania sportu przez zawodnikow kiubow sportowych
Wysokosc srodkow publicznych na realizacji w/w zadania- 25.000 ztotych

1.11. Zasady przyznawania dotacji,

1. Udzielenie dotacji nast^puje z zastosowaniem przepisow uchwaly Nr 47/IX/2015
Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 09 iistopada 2015 r. w sprawie warunkow i trybu
finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Dzierzgowo (Dz. Urz. Woj.

Maz. z dnia 07.12.2015 r. poz. 10098).

2. Oferent nie moze ziozyc wiecej niz jednq oferte na to samo zadanie.

3. Dofinansowanie moze wyniesc 100% cafkowitych kosztow zadania.

4. Srodki pochodzsjce z dotacji mog^ bye przeznaczone wytecznie na pokrycie

kosztow wynikaj^cych bezposrednio z realizacji zadania.

5. Grnina Dzierzgowo dokona wyboru ofert izleci realizacji zadania w formie umowy.
6. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Umowa o wspieranie
zadania pubiicznego moze bye zawarta na czas okreslony, nie dluzej niz do konca

2020 roku.

"I .111- Termin realizacji zadania.

Zadanie musi bye zreaiizowane w roku 2020. Szczegoiowy termin wykonania

zadania okresiony zostanie w umowie.

1 IV. Warunki realizacji zadania.

IRodzaje kosztow. ktore mozna uwzgledniac przy realizacji zadania;

1) realizacja programow szkoienia sportowego, w szczegolnosci:

a) transport,

b) wynajem obiektow,



c) opieka medyczna, badania iekarskie,

d) zakup srodkow doraznej pomocy medycznej, odzywek,

e) udziaf zespolu w rozgrywkach ligowych (opiaty zwigzkowe i rejestracyjne, licencje,

zezwolenia ),

f) opiaty sportowe,

g) wynagrodzenie trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowcow

prowadzacych zaj^cia sportowe,

h) transfer zawodnikow z innego klubu sportowego,

i) ubezpieczenie OC podmiotu oraz NWzawodnikow i trenerow,

j) zapiata kar, mandatow i innych opiat sanacyjnych, naiozonych na klub sportowy

lub zawodnika,

2) zakup sprz^tu sportowego przeznaczonego do prowadzenia szkolenia, odziezy i

obuwia zawodnika,

3) pokrycie kosztow w organizowaniu zawodow sportowych lub uczestnictwa w tych

zawodach, w szczegoinosci;

a) opiata za s^dziowanie zawodow,

b) umowy zawarte z firmami ochroniarskimi,

4) pokrycie kosztow korzystania z obiektow sportowych do celow szkolenia

sportowego.

1Z dotacji nie moga bye finansowane lub dofinansowane wydatki z tytutu:

1) wypfaty wynagrodzenia dia zawodnikow i dziaiaczy,

2) zobowiazah klubu sportowego z zaci^gni^tej pozyczkL kredytu lub wykupu

papierow wartosciowych oraz kosztow obsiugi zadiuzenia,

3) budowy i modernizacji obiektu sportowego siuz^cego do uprawiania sportu,

4) zakupu urzadzeh i sprz^tu zaliczonego do majgtku trwaiego.

3.W przypadku, gdy suma wnioskowanego dofinansowania wynikaj^ca ze ziozonych
ofert przekracza wysokosc srodkow przeznaczonych na realizacji zadania w danym

obszarze, wysokosc przyznanej dotacji moze bye nizsza niz w wnioskowanej ofercie.

Wowczas organizacja pozarz^dowa zobowi^zana jest ziozyc aneks do oferty

uwzgledniajacy:

- obnizon^ kwote dotacji kaikulacji przewidywanych kosztow realizacji zadania i
zwiekszone srodki wfasne o roznic^ zmniejszonej dotacji, aby nie zmienit si§

caikowity koszt zadania,

- lub obnizon^ kwot^ dotacji przy zmniejszeniu ogolnej kwoty zadania i zachowaniu
wysokosci srodkow wlasnych zaproponowanych w ofercie.

4. Warunkiem przystspenia do konkursu jest ziozenie oferty.



5. Oferty ziozone na niewiasciwych drukach lub ziozone po terminie nie bedq

rozpatrywane.

6. W przypadku wystapienia uchybien w ziozonej ofercie, przysiuguje mozliwosc ich

usuniecia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia oferty od dnia pisemnej informacji

Komisji Konkursowej.

7. Podmiot realizujacy zadanie jest zobowiazany do stosowania ustawy o ochronie

danych osobowych, ustawy Prawo zamowieh pubiicznych oraz ustawy o finansach

publicznych.

1 V.Termin i warunki sktadania ofert.

1.Oferty nalezy skiadac wyi^cznie na druku, stanowi^cym zaiqcznik do niniejszego

ogioszenia.

2. Oferty nalezy skiadac w sekretariacie Urzedu Gminy w Dzierzgowie vv

nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2020 r. do godz. 900 (decyduje data
wpiywu na piecz^ci Urzedu) lub przesiac na adres Urzedu Gminy w Dzierzgowie ul.

T. Koseiuszki 1 06- 520 Dzierzgowo. Oferta, ktora wpiynie po upiywie powyzszego

terminu, nie b^dzie rozpatrywana.

3. Oferty nalezy skiadac w zamknietej kopercie, w miejscu i w czasie okreslonym w

ogioszeniu. Koperta powinna bye opisana z oznaczeniem: nazwy i adresu podrniotu

oraz nazwy zadania okreslonego w konkursie.

1.VI. Wymagana dokumentacja.

Dokumenty podstawowe:

Prawidiowo i kompletnie wypeiniony formuiarz oferty, podpisany przez osoby

upowaznione do skiadania oswiadczeh woli, zgodnie z odpowiednim rejestrem.

Oferta powinna zawierac w szczegolnosci:

- szczegoiowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

- termin i miejsce realizacji zadania,

- kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego,

- mformacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniajqeych

wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokosci srodkow finansowych
na realizacji danego zadania pochodzacych z innych zrodei,

- dekiaracj$ o zamiarze odpiatnego lub nieodpiatnego wykonania zadania

publicznego,

- sposob reprezentacji podmiotow wobec organow administracji publicznej,

Pouczenie

Oferta oraz zatgezniki powinny bye ziozone w jednym egzempiarzu, wszystkie poia
oferty muszq zostac czytelnie wypeinione w miejsca, ktore nie odnoszg si*~ do



oferenta nalezy wpisac .,nie dotyczy", w dokumencie nie wolno dokonywac skresleh i

poprawek, poza wyraznie wskazanymi rubrykami, w przypadku opcji "niepotrzebne

skreslic" nalezy dokonac wiasciwego wyboru, we wskazanych miejscach nalezy

umiescic piecz^c podmiotu.

Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciqg z ewidencji lub inne dokumenty

potwierdzajace status prawny podmiotu i umocowania osob go reprezentujsjcych.

Oferte, wszystkie oswiadczenia i inne dokumenty zaigczone do oferty powinny

podpisac osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i skiadania

oswiadczeh woli w jego imieniu, uj^te w odpowiednim rejestrze. W przypadku

wystawienia przez w/w osoby upowaznien do podpisywania dokumentow (lub

okreslonych rodzajow dokumentow), upowaznienia powinny bye doiaczone do oferty.

W przypadku zaiqeznikow skiadanych w formie kserokopii, kazda strona zaigcznika

powinna bye potwierdzona za zgodnosc z oryginaiem przez osoby uprawnione.

Jezeli osoby uprawnione nie dysponujq pieczeci^ imiennq, kazda strona powinna

bye podpisana peinym imieniem i nazwiskiem (czyteinie) z zaznaczeniem peinionej

funkcji. Kazda strona winna bye opatrzona rowniez datq potwierdzenia za zgodnosc

z oryginaiem.

Zaiaczone kopie dokumentow na zasadach ogoinych ( art. 96 pkt 2 i art. 98 ustawy z

dnia 14 lutego 1991 roku o notariacie) mogq bye rowniez poswiadczone notarialnie.

Ziozenie oferty nie jest rownoznaczne z zapewnieniem przyznanej dotacji lub

przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokosci (niezaleznie od oczekiwanej kwoty).

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru

ofert.

Gmina Dzierzgowo dokona otwarcia ofert w dniu 26.02.2020 r. o godz. 10°° w

siedzibie Urzedu Gminy Dzierzgowo w sali konferencyjnej.

Informujemy, ze przy otwarciu ofert mogq bye obecne wszystkie podmioty biorace

udzial w konkursie. Gmina Dzierzgowo dokona rozstrzygni^cia otwartego konkursu

ofert do dnia 28..02.2020 roku.

Komisja Konkursowa powoiana Zarzadzeniem Wojta Gminy Dzierzgowo dokona

oceny ofert. Komisja w pierwszej kolejnosci sprawdzi czy ziozone oferty speiniaja

wymagania formalne okreslone w niniejszym ogioszeniu.

Nastepnie, Komisja dokona oceny punktowej prawidiowych ofert (wediug karty oceny

punktowej).

Przy dokonywaniu oceny oferty bedcj stosowane nast^puj^ce kryteria;

- mozliwosc realizacji zadania publicznego (ocena w skali: 0-5)



- przedstawiona kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego, w tym w
odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (ocena w skali: 0-5)
- proponowana jakosc wykonania zadania i kwaiifikacje osob, przy udziaie ktorych
organizacja pozarzqdowa b^dzie realizowaia zadanie publiczne (ocena wskali: 0-5)
- w przypadku wsparcia i dofinansowania realizacji zadania, planowany przez
organizacje pozarz^dow^ udziai srodkow finansowych wiasnych lub srodkow
pochodzacych z innych zrodei na realizacji zadania publicznego (ocena wskali: 0-5)
- uwzgl^dnienie planowanego przez organizacj? pozarzqdowa wkiadu rzeczowego.
osobowego, w tym swiadczenia wolontahuszy i pracy spoiecznej czionkow (ocena
w skali: 0-5)

- uwzglednienie analizy ioceny realizacji zleconych zadah publicznych wprzypadku
organizacji pozarz^dowej lub podmiotow wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy opozytku
publicznym i wolontariacie, ktore wlatach poprzednich realizowaiy zlecone zadania
publiczne, biorac pod uwag^ rzetelnosc i terminowosc oraz sposob rozliczenia
otrzymanych na ten eel srodkow (ocena w skali: 0-5)
Decyzj^ o przyznaniu dotacji w formie Zarzqdzenia podejmuje Wojt Gminy
Dzierzgowo, po zapoznaniu si§ z opiniq Komisji Konkursowej.
Opodjetej decyzji skiadaj^cy oferte zostansj powiadomieni pisemnie.
Ogloszenie ponadto zostanie zamieszczone wBiuletynie informacji Publicznej Gminy
Dzierzgowo oraz tablicy ogioszeh wsiedzibie Urzedu Gminy Dzierzgowo..
Decyzja Wojta Gminy Dzierzgowo jest ostateczna, nie przysiuguje od niej odwoianie.
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed data rozpoczecia realizacji
zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej. Umowa zostanie sporzadzona po
wyborze oferty bez zb^dnej zwiokis najpozniej wci^gu jednego miesi^ca po upiywie
terminu ziozonej oferty.

Zaiaczniki:

1. Formularz ofert-wzor

2. Sprawozdanie z wykonania zadania - wzor

3. Oswiadczenie-wzor



Zalacznik Nr 1 do ogloszenia

(pieczec klubu sportowego)
Data i miejsce zlozenia wniosku

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ

skladany na podstawie uchwaiy Rady Gminy Dzierzgowo w sprawie warunkow i trybu finansowego
wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Dzierzgowo w okresie od do r

I. Dane klubu sportowego

1) pelna nazwa:

2) forma prawna : s

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze*

4)nrNIP: nr REGON:

5) adres:

Gmina : powiat....
tel.: faks:

6) numer rachunku bankowego:

nazwa banku:

7) nazwiska i imiona osob upowaznionych do podpisywania umowy

8) osoba upowazniona do skiadania wyjasnieh i uzupeinieh dotyczacych wniosku <imi§ i nazwisko

oraz nrtelefonu kontaktowego)



Opis celu publicznego, okreslonego w§ 1 ust. 3 uchwaly, ktoremu ma sluzyc dotacja.

1. Nazwa projektu:

2. Miejsce wykonywania projektu: (adekwatnie do jego opisu i harmonogramu;

3. Cel projektu:

4. Szczegolowy opis dzialah w zakresie realizacji projektu-przedsi^wzi^cia/spojny z

kosztorysem



5.Harmonogram planowanych dzialah (z podaniem terminow ich rozpoczecia i zakohczenia) wraz z

liczbowym okresleniem skali dzialah planowanych przy realizacji:

6.Zaktadane rezultaty realizacji projektu w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy. Wskazanie

przeznaczenia dotacji, jej wplywu na poprawe, uprawnienia sportu przez czionkow klubu sportowego

oraz zwiekszenie dostepnosci dia spolecznosci Gminy Dzierzgowo do dzialah prowadzonych przez

klub.

III. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji przedsiewzi^cia

1. Calkowity koszt zadania : (wzl).

2. Kosztorys ze wzgl^du na rodzaj kosztow.

Rodzaj kosztow (koszty

merytoryczne i

administracyjne)

Ilose

Jed no

stek

Koszt

jednostko

wy (w z\)

Rodz

aj

miary

Koszt

catkowity

(wzl)

Z tego z

wnioskowane

j dotacji (w zt)

Z tego finansowanych ze

srodkow wtasnych,

srodkow z innych zrodet

(wzl)



Uwagi maja.ce miec znaczenie przy ocenie wniosku:

IV. Przewidywane zrodta finansowania

Zrodio finansowania zl %

Wnioskowana kwota dotacji

celowej

Finansowe srodki wlasne, w

tym srodki innych zrodel

Ogolem

Oswiadczam (-my), ze:

1) Proponowane przedsiewziecie w calosci miesci sie> w zakresie dzialalnosci naszego klubu;

2) Klubjestzwiazany niniejszymwnioskiem do dnia 31.12.2017 r.

3) Wszystkie podane we wniosku informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i

faktycznym.

(pieczec klubu sportowego) (imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej lub

podpis osob upowaznionych)



Zat^cznik Nr 2 do ogloszenia

Ipiecz^c klubu sportowego) (data i miejsce ztozenia wniosku)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UDZIELONEJ DOTACJI CELOWEJ

w okresie od do

okreslonej w umowie Nr zawartej w dniu r pomie.dzy Gmina, Dzierzgowo a

I. Sprawozdanie merytoryczne:

Opis zrealizowanych dzialah, ktore przyczynity sie. do rozwoju sportu na terenie Gminy

Dzierzgowo

II. Informacja o 0si3gnie.au celu wskazanego we wniosku:



I. Rozliczenie ze wzgledu na zrodfo finansowania:

Zrodfo finansowania Catosc zadania

(zgodnie z umowaj
Bieza_cy okres sprawozdawczy

- w przypadku sprawozdania
kohcowego

- za okres

zt % zt %

Kwota dotacji

Srodki wtasne

w tym:

Finansowe

tgczny koszt zadania

Uwagi majgce miec znaczenie przy ocenie realizacji budzetu:

IV. Zestawieniefaktur (rachunkow):

Up. Numer pozycji

kosztorysowej

(cz. Ill

wniosku o

udzielenie

dotacji

celowej)

Numer

dokumentu

ksi^gowego

Data

wystawienia

dokumentu

ksiQgowego

Nazwa

wydatku

Kwota

(wzt)

Kwota

srodkow

pochodzqcych

z dotacji (zt)



V. Dodatkowe informacje

zat^czniki:

1

2

3

Oswiadczam (my), ze:

Wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje s$ zgodne z aktualnym stanem prawnym

faktycznym. Wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunkow) zostaty faktycznie

poniesione.

(podpis osoby upowaznionej lub podpisy osob upowaznionych

do sktadania oswiadczeri woli w imieniu wnioskodawcy)
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Oswiadczenie

Zatacznik Nr 3 do ogtoszenia

Dzierzgowo, dn 2019 r.

Oswiadczam, ze uzyskalismy/nie uzyskalismy * inne niz wskazane w ofercie srodki finansowe.

prawidtowe podkreslic


