Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 47/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Żarki
z dnia 31 lipca 2015 roku
Burmistrz Miasta i Gminy Żarki
ogłasza konkurs na wykonywanie zadań z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki w roku 2015
Konkurs zostaje ogłoszony w oparciu o § 6 ust. 3 Uchwały nr III/10/2010 Rady Miejskiej
w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania
finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki (Dz. Urz. Woj. Ślą. z 2011 r. Nr 28 poz. 536
z późn. zm.), w związku z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity:
Dz. U. z 2014r. poz. 715 z późn. zm.).
1. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Dotacja, o której mowa może zostać udzielona na przedsięwzięcie klubu sportowego
w zakresie projektu obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących w szczególności na:
a) realizację programów szkolenia sportowego,
b) zakup sprzętu sportowego,
c) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych
zawodach,
d) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
e) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej
- jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu
sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do
działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.
3. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania to:
- upowszechnianie i rozwój sportu - piłki nożnej na terenie Gminy Żarki poprzez:
prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowych o
zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa
sportowego, reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach międzygminnych, bieżące
utrzymanie obiektu sportowego w stanie niezbędnym dla realizacji zadań.
4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania ustala się na
kwotę 14.000,00 zł, (słownie: czternaście tysięcy złotych).
Dotacja będzie przekazywana zaliczkowo w jednej lub kilku transzach po podpisaniu umowy
przez obie strony. Szczegóły dotyczące przekazania i rozliczenia dotacji będzie zawierała
umowa zawarta pomiędzy Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą.
Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania
zleconego do realizacji.
5. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są działające na terenie gminy Żarki kluby
sportowe, zarejestrowane we właściwym związku sportowym.
6. Zadanie powinno być realizowane na terenie Gminy Żarki.
7. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna rozpocząć się z dniem podpisania
umowy i trwać nie dłużej niż do dnia 31.12.2015 roku.
8. Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy ze złożonych wniosków:
a) doświadczenie w szkoleniu młodzieży – za spełnienie tego warunku uważa się
przedstawienie umowy na realizację zadania o podobnym charakterze,

b) zatrudnianie w klubie kadry szkolącej (minimum 1 trenera) – za spełnienie tego warunku
uważa się przedstawienie umowy: o pracę, zlecenia, o dzieło, o wolontariat lub
oświadczenie trenera o gotowości zawarcia takiej umowy,
c) wymagany jest minimalny wkład własny podmiotu składającego wniosek w wysokości 1%
9. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2015 roku do
godz. 15.00 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17, 42-310
Żarki, pok. 18, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – Rozwój Sportu na terenie
Gminy Żarki w roku 2015”. W przypadku nadesłania wniosku pocztą decyduje data wpływu.
10. Do każdego z wniosku należy załączyć:
a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,
b) umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt. V.1.
partnera),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji właściwego związku sportowego,
d) umowę na realizcję zadania o podobnym charakterze,
e) umowę: o pracę, zlecenie, o dzieło, o wolontariat lub oświadczenie trenera o gotowości
zawarcia takiej umowy.
11. W celu opiniowania i wyboru do dofinansowania złożonych w konkursie wniosków
Burmistrz Miasta i Gminy Żarki w drodze zarządzenia powołuje komisje konkursową.
12. Ustala się następujące zasady przyznawania dotacji:
a) dotacje na realizację zadania zostaną przyznane podmiotom, które złożą najkorzystniejsze
oferty jego realizacji,
b) wysokość dotacji dla poszczególnych podmiotów uzależniona będzie od ilości wybranych do
realizacji ofert. W związku z powyższym, Zlecający zadanie zastrzega sobie prawo zmniejszenia
wysokości kwoty dotacji wnioskowanej przez poszczególne Podmioty,
c) wnioski zostaną ocenione przez powołaną zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki

komisję konkursową,
d) wnioski powinny być zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 1 Uchwały Rady
Miejskiej w Żarkach nr III/10/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Ślą. z
2011 r. Nr 28 poz. 536 z późn. zm.)
13. Odrzuceniu podlegają wnioski: niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania
nieobjętego celami statutowymi wnioskodawcy, a także złożone przez podmiot
nieuprawniony.
14. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku,
Burmistrz Miasta i Gminy Żarki wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia
lub uzupełnienia wniosku.
15. Wniosek, którego wad nie usunięto, lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez
rozpatrzenia.
16. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy Żarki ul. Kościuszki 15/17, w godzinach pracy urzędu lub pod numerem telefony
(34) 3148 036 wew. 29, jak również na stronie internetowej: www.zarki.bip.jur.pl
w zakładce „Organizacje pozarządowe”.
17. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
a) merytoryczną wartość oferty oraz jej zbieżność z celami zadania,
b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
c) przestawioną kalkulacja kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
d) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania, udział środków
własnych oferenta oraz pochodzących z innych źródeł niż budżet gminy,
e) dotychczasową współprace z samorządem, opinie i rekomendacje,
f) analizę prawidłowości i terminowości rozliczenia dotacji na realizację zadań z lat
ubiegłych.

18. Decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Żarki po zapoznaniu się
z opinią komisji konkursowej.
19. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin
składania wniosków, a decyzję o wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji podejmuje
Burmistrz Miasta i Gminy Żarki w drodze Zarządzenia.
20. O wynikach konkursu oferenci poinformowani zostaną pisemnie.
21. Wszelkie szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania określa umowa zawarta
pomiędzy wnioskodawcą, a Gminą Żarki.
22. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy Żarki.

