ZARZĄDZENIE NR 248/2013
WÓJTA GMINY CHODZIEŻ
z dnia 6 lutego 2013 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie
Gminy Chodzież w 2013r
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.)w związku § 6 uchwały Nr XII/65/10 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom
nie zaliczonym do sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 roku, Nr 31, poz. 644) zmienionej
uchwałą Nr III/15/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 25 marca 2011r. (Dz.U.Woj. Wlkp. Nr 116, poz.1938 z dnia 27
kwietnia 2011r.) Wójt Gminy Chodzież zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy
Chodzież w 2013r.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 248/2013
Wójta Gminy Chodzież
z dnia 6 lutego 2013 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie
Gminy Chodzież w 2013 roku
Wójt Gminy Chodzieży działając na podstawie § 6 uchwały Nr XII/65/10 Rady Gminy w Chodzieży z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie
rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2011 roku,
Nr 31, poz. 644)oraz Uchwały Nr III/15/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 25 marca 2011r. zmieniającej uchwałę
nr XII/65/10 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu
postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów
publicznych (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 27.04.2011 roku, Nr 116, poz. 1938), ogłasza otwarty konkurs ofert na
realizację przez kluby sportowe określone w § 2, § 4; § 5 tej uchwały w roku 2013 zadań z zakresu rozwoju
sportu na terenie Gminy Chodzież
I. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2012
wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków.

lp

1

Nazwa

Upowszechnianie kultury fizycznej
w zakresie piłki nożnej

Kwota
2013 rok

Kwoty przeznaczone na realizację
analogicznych zadań w roku 2012

45 000,00
PLN

45 000,00 PLN

II Zasady przyznawania dotacji.
1. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć kluby spełniające łącznie wszystkie warunki określone w § 2, §
4; § 5 wyżej cytowanej uchwały:
a) Dotację celową z budżetu Gminy Chodzież może otrzymać klub sportowy działający na terenie gminy Chodzież,
niedziałający w celu osiągnięcia zysku.
b) Dotacje mogą otrzymywać kluby sportowe szkolące zawodników w grach zespołowych, biorące udział
w rozgrywkach w okresie pomiędzy ogłaszanymi konkursami, na poziomie rozgrywek ligowych.
c) Warunkiem ubiegania się przez kluby sportowe o udzielenie dotacji na realizację zadania jest zrzeszenie
w klubie sportowym zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową i posiadających kartę
zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
3. Dotacja o której mowa może być przeznaczona w szczególności na :
a) realizację programów szkolenia sportowego,
b) zakupu 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.
III. Termin i warunki realizacji zadania
1. Tryb przekazywania dotacji :
Termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy wsparcia wykonania zadania.
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2. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
a) klub w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych
zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez gminę Chodzież,
b) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa uchwała Nr
XII/65/10 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu
postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów
publicznych (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2011 roku, Nr 31, poz. 644) ze zmianami.
c) termin realizacji zadań ogłoszonych w niniejszym konkursie obejmuje okres od marca 2013. do 15 grudnia 2013
r. Dokładne ramy czasowe wykonania każdego z zadań będą szczegółowo określone w umowie.
3. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania,
należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2013r, do godz.12.00, w sekretariacie Urzędu
Gminy w Chodzieży, ul. Notecka 28
4. Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/15/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie: zmieniającej Uchwałę Nr XII/65/10 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010r. ustalenia
warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do
sektora finansów publicznych.
Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status
prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym uchwała upoważniająca osoby reprezentujące
dany klub sportowy do reprezentowania i zawierania umów
2) statut organizacji, upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty
i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia w przypadku złożenia innego
dokumentu niż odpis z KRS,
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2012,
4) oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania środki
publiczne,
5) oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak i we wszystkich
załącznikach,
6) wykaz zawodników posiadających licencję,
7) kartę/y zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
8) dokumenty potwierdzające kwalifikacje trenerów,
9) referencje i zaświadczenia potwierdzające wiarygodność klubu.
Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty
kompletne, złożone terminowo i według obowiązującego wzoru. Środki przeznaczone na jedno
zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów .
5. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.
6. Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu
ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie, którego wnioskujący się ubiega.
IV Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
1. Kryteria wyboru oferty:
1) możliwość realizacji zadania przez kluby;
2) poziom sportowy określony miejscem zajmowanym przez klub w systemie rozgrywek ligowych w odniesieniu
do ilości drużyn zarejestrowanych w w/w systemie w danej dyscyplinie sportowej.
3) kalkulację finansową;
4) wiarygodność klubu – na podstawie przedłożonych referencji i zaświadczeń;

Id: 355757FD-B331-4715-9504-4F499B406221. Przyjety

Strona 2

5) dotychczasowe doświadczenie we współpracy z Gminą Chodzież;
6) promocję Gminy Chodzież poprzez sport.
2. Wyboru oferty dokonuje: Wójt Gminy Chodzież po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej
w trybie zarządzenia przez Wójta Gminy Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru
oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Chodzież
oraz
w internetowym
Biuletynie
Informacji
Publicznej
pod
adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezg/ oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.gminachodziez.pl w
zakładce „Pożytek publiczny"
3. Termin wyboru oferty: 28 luty 2013 r.
4. Regulamin pracy Komisji Konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Wójta będzie zamieszczony na
stronie internetowej Urzędu Gminy w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chodzieży i w
dziale „pożytek publiczny" strony internetowej www.gminachodziez.pl
12. Warunki realizacji zadania publicznego.
a) Po dokonaniu wyboru ofert ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań
publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanej wyżej uchwale.
b) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas
określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku
warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.
c) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru
określonego w cytowanej wyżej uchwale.
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