
Działając un pndwawie uchway m vuwsaoi | ma) Mishkin w Glinojeckuz dnia ze wrzsirrismi ir w :pmwic określeniu warunków i lrybu iinnnsuwanra rozwoju sponu przez
Gminę Glinuleck

Bumiistrz Miasta i Gminy Glinojeck
ngiusza

otwnny konkurs ofert na wsparcie rozwoju sponu w
Gminie Glinojeck

Znak spraw): mcmacix
w ormnyrr. konkursie ofcn mogą umsunczye klub) ›punowc Maiaiuce na lercme Gmin)Glinoyeck niu zniruzunu du sekrom linansów publicznych i niedzialaiace w celu osiągnięcmzysku, realiziuące ccl pubhczuy 7 „kresu spunu, (› kloiym muwa w 51 ust. z w/w Uchwa!)

!. Przedminglnsmnych «fm:
! kruiąrszy konkun dotyuy ofert. klóiych rcahzncim w sposób bezpośredni prZyC/yni

się do
«) wprawy warunków uprawiania sportu pr/eZ zawodników klubów sportowych,
n) osiaganmwysokich wyników sportowych przez mwodników klubów ›ponnwych::) poprawy kondycji fi/yCZnei i zdrowiu ps)chicmcgu mieszkańców popr/ezuczestniclwu u aktywnym sr Iu Zycia.
n) umazliwienia dosrępu do rii/norodnych farm ukrwnosci bponcwej jak nmjwlększcjii ,bie mieszkańców Gminy Glinojeck
z w szc7egó|ncścx , domq. c:!uwei mogą być dniirruusownne wydalki na:
a) rcaiimcję progmmów szkulemx sporlouego;
h) m.knp sprzętu sponnwcgo:
ci pokrycie koszlńw („gam/owania uwodow ›ponowych lub uC/amictwa w tych

znwudurir:
d) pokucie kosztem kolzysmmu z obiektów sponowych dla celów szkulenia

sporlowego:
=> snnansomnie nypcnaińn sponnwych r wynugrudmrin kadry szkoleniowej

iL Wysnknść środków fmnnswwych prLunaczonyrh na wsparcie zadania w ramach
uglnsznnegu konkursu

Na reniruąię prluckióv» w roku zm 8 rzeznacmne zosrni srodki finanwwe w wysokaścn
145 000004! (słownie sto czlenlues ' pięc tysięcy Ilulych)

lll. Vprarcie rn. podstawi-' nini ugo og enia abejmuje ulem realuuwane
w roku 10m z zaslneż niem. szczegółowe lermin wykanauin
poxmzcgólnych ofert nkn-s'hme zmianą w zuwnnycir umuwach.

lV.WHrunki realize
Douqe mogą uzyskać kluby sporu—ne dziekujqce na terenie Gminy Glinoicck nie zaliczane
kiri sckmm Iinnnsów publicznych | nredzrninące wcclu osiągnięcia zysku:
, mall/ujęte cc] pubirczny , mkwsu ›pm'lu o którym mowa w punkcie 1 nrnrqszeguogloszenia.
. ang.:/umcs się ks współpracę z gminnymi Jednnslkami urganizncymymr mz Uicędcm
Gminy prz) realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na rzecz mieszkańców Gminy
(ilinojcc
, Zapcvinmjzgce udzia! środków wkxsnych m realizaciq „dunia w wysokości co narnunci 20%
vkurlkvścl przcduęv. zięcia
wm viam-dm
Alma mniec» rri za mumio
mn.. Vownkmwkifici z; mławk

zdania w mmach uginkzonegn konkursu



V, lermin skladania ufcn
l Wnioski nale/y skladao' w niedzihle Urzędu Miasrn r Gminy Glnrojook, 06450 lllinojeokul Płocka Il pok Nr | (Sokielanal Urzędu. w nicplzckrdcmlnym rerrnlnre do dnia09.03 zolxr do godz. 09 oo
2. Wnioski nale/y składać w i,;lmkluętti kupercle add/lamie na każdą ofertę1 Kopena nimi byo opisana w nnslępujaoy sposub:
, masek o udziolemc llutac celowej z budzetu Gmin) Glinojeck dla klubu ponowcgow zakresic rnorzoma warunków sprzyjajacych lozwoj'owl sperm na reremo Grmnv

VLWyrnugane dokumenty
1 Prawidłowo i C/ylelnl'e yyypelmony wniosek. podpisony przez osoby upuwaznlonc doskladonm o'wladcmń woli. zgodnie z wyciqglem z ewidencji lun innym dokumcmemponyrerdza cvm slocus pranny oferonla i umocowonroosob gn reprezentujących.Aknuilny odpis , rejosrru lub odpowiednik» wyciąg z ewidencjl lub inno dokunrenrypllluicrd/qucc sunns pranny oforoma l llmocowdnie osob gn reprorenlujncycliAklllalny slalul
4. Do wnloskn nolezy dołącqć: llsle sdmlonych zawndnikćw i kwolirlkooje osnh klorebodo uozeslniozyd w reallzoop zad.:nia. omz kalkulacje kosztów reoliznop zadnnia(koszrorysl.
5. Wyaysrkio kuplc zlozonycli dokunlcnlów musza być poświadczone za zgudllosuz oryginalem przez osoby upoważnione do skladanio oświadcmń woli zgodnie[ wycvqgicm , onidenon lub innym dokumemem potwierdzającym stalus pmwllyofcrenIl-l i umocowanie o. o po reprezonlujooyoh.
@ Prejekl złu/on) po lerrmnie okreslonym w pkt v ppkr. l niniejszego ogloszeulx lubpo formularzu lnnym mz sronowiaoy zrllącmlk nr l do lloliwnly nr Vlll/75/ZOH RadyMiejskiej yy Glinojecku › llnm ze vll'nśnia zallr. w sprawie określenia warunkówi lrybu Flnansowunla mzwan sponu przs/ (innne Glinojeck będ/le odrzuoony› praccduly konkursowej.

Vll. 'l'rylr i krylcrio smsow am: przy dokonaniu wyboru oferly
l. onyorore złomuych wnicskóvl nmsląpl yy rernnnre 7 dni, licząc od doly ronnrnu no ichskladunlc
2 Lklmllc wnioski beda opinlovyune pod względem formalnym i meryroryoznynr puczKomisje Konkui sowq powolnnu ur/udzcniem uunnislrra Minsra i Gminy Glinojook? Krylma fomllllnc oceny:
, Wlllmck zlo/„ony przez podrmol uprawniony
. pmwldłnwn pelniony formularz vworu wniosku.
, llozone dokumonly o kroryolr mono w pkl vl nlnlejszcgo oglosyerlia.4. Krymie mei ylory mc:
. zgodność oferly „celom puinC/llym. określonym yy pkl l ppkl l mniejszego cglmzenld, znaczenie zndania dlo Gminy Glinojeck.
, ocena pr/edsmwmnci w ofcrcl: kolkulnoyi kOS/lów realizacj. zadnnin. w tymu odniosienru do mkrcsu lzec7lmegu udaniu.
, ullak/ę nykononio „dari 7Iecollych podmlolowl oonrwancnru w okresie poprzednim,z uwzględnieniem n xzczcgólnoscljukcści . lernnnonosor rozlic/ellia dolaojl., do 'windczenle w rdullzaql poduhnych „dan v. latach poprzodniolr5 „rena me padlega ocenic i msrnje odrzucona , powodu nosrepuiocyclr błędr'mformalnych.
, nionypolmonre yyszysrkrolipunklow lornrulm za oferly.

bpmwę pmlulllm
anno Pośplcchr lrl 23437 LZXJU
loslau wooukoosl. , wl :; 67473415



, ziozonrc oferiy po ierrnimo:
«lwami: rormninrzoofony bei mngnnycirznioozmkow.- Auzcme ol'en w mcv»! sposób (niezgodnie z ogioszcniem konkursu„ np. pmslanic I ,om, drogo elskironicmą).
, zkmenie ofen) nn niewłaściwym formularzu, innym niz określany w ogioozernuo konkursie slimnwmcyrnzalacznik nr [ do niniejszego ogloszenia,, zimenic oferty przk/ podmior nieuprawnion).
_ ziozenie ofony nie podpisnne, przez osoby unowoznione do reprezenlac lego podmroinzgodnie z w „gmin z ewrdencii lub innym dokumeniem potwierdzającym slams prawnyofercmn i umoouwnrneosób go reprezentujących6 Komisjn Knnkursuwa powoionc na mocy Zarządzenia Burmisrrzn Miksio i GnunyGlinnjcck:
› dokona wsiępncy oceny zimnych ofert pod względem formalnym.
_ dokonnmeryiorycznei oceny ofcrL
. doknna wybom najkorzyslniejszych ofert oraz podziału środkow . pr/edsmulHurmislrznwiMiusio . Gminy (iimojeok, który osraiccznie dokona wyionienia proicklówair/ymujących wsnureic finansowe z jednoczesnym określeniem kwory dorccyi na kazdywyirrony prorekx.

vm. Pucka/anie dotacji
Dmaqn bedzie przeio na po zawarcnu umowy, na rachunek bankowy Wnioskodawcyw lcm'unie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

lX.OgIn,xzeniewyników
| Wyniki kunkunu zmnnno podone do publicznej wiadomości pbprmz zamies zeniew Binierymo Informacji Pubiiuznqi maz na tablicy oglosnń;2. Wnioskodawc proickiow 'msmnq powiudcimcni pisemnie o wynikach konkursu
X. Poslannwicnin kuńcnwe
i. Ogłaszający konkurs zmuzcga some prawo do odwoianin konkursu bez podnmnprzyc/yn. przesunięcia ierminn skladania oicri oral rorminn mzsrrzygnięcia knnkursu.2 Od decyzyr BurlmsirLa o uyhurzc renirzniom imienia publicznego rne przysluguicodwcłanle

ZATWIERDZAM:
n !) R M

mm

Glinojeck. dnia 22 luty 20181.

znincznikr
. iwór muoaku , włącznik nr I (10 ncirwniy nr VII1'75/20H Rady Miqskmj w (iirrrujeckrr7 dnia 10 wncśma 201 ir n sprawie okreśiemo wonmknu r mb" nrmusownnin rozwoyn spunu przezGnnnycrimoyeck
, wzór ›pmwuzdauiu , załącznik nr z do ucinyoiy nr vnws/zaii Kady Mieiskioywcnnoyccku rdnin zo nrzośrnn 20! ir u app-nm: określenia warunków i lrybu iinnnsownnia rozwąiuspurm przez Gminę Glinojeck
SpnwępmwMa,
„murowa .rn 23 wzoruLcylau VowaknuĄki (rl za 6! mi);


