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Konkurs ofert
na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew
w 2019 roku
Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w
sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy
Rozdrażew ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew

w 2019 roku.
I. Rodzaj i formy realizacji zadania.
1. Dofinansowanie rozwoju sportu prowadzonego przez kluby sportowe, które poprzez organizowanie
różnorodnych form aktywności fizycznej wpływają na wypracowanie lub poprawianie kondycji fizycznej lub
psychicznej, a także wpływają na prawidłowy rozwój stosunków społecznych oraz osiągnięcie wyników sportowych
na różnych poziomach przez mieszkańców Gminy Rozdrażew.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2019 roku .
1. Na realizację zadań wymienionych wyżej w 2019 roku planuje się przeznaczyć łącznie 6.000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji – zlecenia wykonania zadania.
1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem zapisów Uchwały nr III/12/2010
Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju
sportu przez Gminę Rozdrażew.
2. Dofinansowanie może być przyznane maksymalnie do wysokości 70% planowanych kosztów realizacji zadania.
Wysokość dotacji może być jednak niższa niż wnioskowana przez składającego ofertę.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie winno być zrealizowane w 2019 roku z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową.

V. Warunki i termin składania wniosków.
1. W konkursie mogą brać udział kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe, nie zaliczane do sektora
finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku
1) realizujące cel publiczny z zakresu sportu wskazany w uchwale nr III/12/2010 Rady Gminy w
Rozdrażewie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju
sportu przez Gminę Rozdrażew;
2) angażują się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem Gminy
Rozdrażew przy realizacji zadań na rzecz mieszkańców Gminy Rozdrażew;
3) promują wizerunek Gminy Rozdrażew jako gminy stwarzającej warunki dla rozwoju sportu;
4) zapewnią udział środków własnych na realizację zadania;
5) które są wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w ewidencji o której mowa w art. 4. ust 4.
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176)
2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty na realizację zadania
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodzuny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
17 sierpnia 2016 r.. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300)
3. Oferta powinna zawierać:
1) dane oferenta (część I wzoru oferty - punkty 1-11);
2) zakres rzeczowy zadania (część III wzoru oferty –punkty 1-3);
3) planowane koszty realizacji zadania ze wskazaniem kwot ze wszystkich źródeł finansowania (część IV oferty
– pkt 1 i 2);
4) zasoby kadrowe i rzeczowe przewidziane do wykorzystania przy realizacji zadania (cz. V wzoru oferty – pkt 1
i 2);
5) oświadczenia od 4) do 7) w części V wzoru oferty.
4. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.
5. Do oferty należy dołączyć:
1) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
2) kopię aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji, o której mowa w art. 4 ust. 4
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176);
Uwaga: Ofertę i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego
aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego
imieniu zobowiązań finansowych (zwierania umów).

6. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście,
na adres: Urząd Gminy w Rozdrażewie ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew w terminie do 28 lutego 2019

roku.
7. Na kopercie należy umieścić następujące informacje:
1) pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,
2) tytuł zadania,
3) adnotację “nie otwierać przed posiedzeniem komisji”
8. Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany w pkt. 6 (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczona na
inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.
9. Oferty złożone po upływie terminu podanego w warunkach konkursu (niezależnie od daty stempla pocztowego)
zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.
10. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące
opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty, nie będą brane pod uwagę.
11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do urzędu ponosi wnioskodawca.
12. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach Urzędu
Gminy Rozdrażew i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu
przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu na ich składanie.
2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez
Wójta Gminy Rozdrażew.
3. Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w uchwale Nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia
29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę
Rozdrażew, przez który rozumie się:
- poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu
bycia;
- poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
- osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
- promocję sportu i aktywnego stylu życia;
- umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców
gminy Rozdrażew
2) znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie gminy,
3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;
4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania przez wnioskodawcę:
5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania;
6) dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe wnioskodawcy.
4. Opinia komisji dotycząca wszystkich złożonych ofert zostanie przekazana Wójtowi Gminy Rozdrażew, który
podejmie ostateczną decyzję o wyborze ofert.

VII. Postanowienia końcowe.
1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do zamieszczania we wszystkich
drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach,
komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest realizowane
przy pomocy dotacji z budżetu Gminy Rozdrażew.
2. Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do:
1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Rozdrażew oryginałów
dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości
wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,
3) sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wykonania zadania, wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do
Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.
1300) w terminie 30 dni po upływie terminu, na jaki została zawarta umowa lub w innym terminie określonym
w umowie.
3. Wykaz podmiotów, którym przyznano dofinansowanie, będzie zamieszczony na stronie internetowej oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rozdrażew.

Rozdrażew, dnia 7.02.2019 r.

