
Załącznik Nr 1

d,o ZarządzeniaNr a4 3 D0l9
Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc

zdnia O5 hpca2019r

BURMISTRZ MIASTA BOGUSZOWA_GORC

działĄąc na Podstawie art. 28 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 25 częrwca 2010 r. o sporcie
(tj. Dz.U. z 2018 r., poz. t263 ze zm.) orz Uchwały Nr XXXIX l237ll7 Rady Miójskiejw Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie określenia waruŃów oIaz irybu
finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Boguszów-Gorce (Dz.|Jrz. Woj. Doln , z 2017 t.
Poz, 3416) ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadafi pubHÓznych z za1ęsu
wspierania rozwoju sportu przęz Gminę Miasto Boguszów-Gorce w 20t9 r.

Rodzai zadania: Wspieranie rozrvoju sportu przez Gminę Miasto Boguszów_Gorce w 2019r.

WYsokoŚĆ Środków publicznych przeznaczonych na realizacj ę zadania: 26.000,00 zł.

I. Cele publiczne zzakresu sportu objęte konkursem:

1, dąŻenie do osiągania wysokich wyników sportowych poptzęzldzińwe współzawodnictwie
sPortowYm w rÓżnych dyscyplinach sportu, na wszelkich poziomach i we wszelkich
kategoriach wiekowych przezzawodników zarówno indywiduai"i"luk i zespołowo,

2. PoPrawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych, umożliwienie
mieszkańcom Gminy uprawiania sportu i udziału we współzawołnictwie sportowym jako
formie aktYwnoŚci fizycznej w klubach sportowych w ńznych dyscyplinach sportowych
i kategoriach wiekowych,

3. PoPrawa kondYcji fizycznej i psychicznej społeczności lokalnej poprzęz zwiększenie
dostęPnoŚci mieszkańców Gminy do wszelki Ą działalności sportowe.j prowaaz onej przez
kluby sportowe,

4. PoPularyzowanie sportu i aktywnego trybu życia poprzęz organizowanie zawodów
sportowych lub innej rywalizacji sportowej.

il. Zasady przyznawania dotacji:

1. O dotację ubiegać się mogą kluby sportowe dzińające na terenie Gminy Miasto Boguszów-
Gorce, nięzaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałającĆ w celu osiągnięcia
zysku.

2. Dotacja udzielata jest na podstawie oferty określonej w załączniku Nr 1 do UchwałyNr XXXIX|Z371I7 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lipca 2017i.
w sPrawie okreŚlenia waruŃów oruz trybu finansowania rozwoju sportu na terónie Gminy
Boguszów-Gorce. Formularz oferty stanowi zńącznikNr 1 do ninie;szego ogłoszenia

3. Dotacja może być przeznaczonana:
I) r ealizację pro gramów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) PokrYcie kosztów organizowania zawodów sportowych, imptez sportowych bądź

sPortowo-rekreacyj nych lub uczestnictwa w takich zaul o dach lub impreŻach.
4. Dotacja nie moze byó przeznaczollana finansowanie lub dofinansowaniÓ:

1) zaPłatY kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub
zawodnika dotowanego klubu,
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2) zobowiązań klubu z ĘĄułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów
warto ś c i o wy ch or az ko s ztó w o b sługi zadłużenia,

3) transferu zawodników z innego klubu
4) zadania,11,k]Óre klub sportovly otrzymał jużdotację zbudżetuGminy Boguszów-Gorce

w roku 2019 (w sYtuacji gdy zadnie. na które tiub otrzymał dotację w roku 2019
obejmowało tYlko częŚÓ roku 2019, dopuszczalne jest złozónie oferty na tę część roku,
której nie obejmowało wcześniejsze zaianiezlecone dorealizacji w roku 2019) .

I Wymagany jest wtład własny finansowy oferenta w rcalizację zadłnia.6. złożenie oferty nie jest równoznaczne zprzyznaniem dotacji.7, ZłoŻęnie oYV o dotację nie gwarantuj e przyznania środków w wysokości, o którą
wYstęPuje oferent. Oferentowi przysługuje w takim przypadku prawo proporcjonalnego
zmniejszenia zakresu rzeczowęgo zadaniaiub rezygn acja z- iealizałji zadania.

8, W PrzYPadku otrzymaria dotacji w nizsie| kwocie niż wnioskowana, oferent
zobowiązanY jest dokonaĆ aktualizaóji oferty w teiminie do 7 dni od dnia otrzymaniapisma
zinformacją o kwocie przyznanej doiacji oraz ewentualnymi uwagami komisji.

ilI. Termin i warunki realizacji zadania:

7, Działanta objęte..ofertą muszą mieścić się w zakresie działanstatutowych oferenta.2, Termin realizacji zadania określa się od dnia za,warcia rrmowy do 31 .12.20I9r.3. Po zakończeniu realizacji zadaria oferent zobowięanv jest złożyó sprawozdanie.
. Formularz sprawozdania stanowi załqcznik Nr 2 do ogioszinri.
4, Szczegółowe warunki realizacji i finansowania zadania uregulowane będą w umowie

zawartej PomiędzY Gminą Boguszów-Gorce a uprawnionymi reprezentantami klubu
sportowego zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznyóh.

IV. Termin, miejsce i sposób składania oferty:

1, Ofertę o urlzielenie dotacji wTaz z wymaganymi załącznikami składa się w terminiedo dnia 22 liPca 2019 r. do godz. 10.00. i Uizęazie Miejskim w Boguszowie-Gorcach,
Pl, Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, w zaklejonej kópercie z dopiskiem ,,oferta na
Rozwój sPortu w Gminie Miasto Boguszów-Gorce * ,otu Ź0I9" (liczy się data i godzina
wpływu oferty do urzędu),

2, Do oferty należy dołączyć:
1) aktualnY odPis lub wYciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego

rejestru lub ewidencji stanowiący o pódstawie działalności- podmiotu lub jego kop"ia
Potwierdzona na każdej stronie za zgodność z oryginałem na aŹięn złożeniaoi.iy,

2) aktualnY statut lub inny dokument zawierający Źut r.. odpowiedzialności podmióiu oraz
wskazującY organY uPrawnione do składania oświadczeń wofi i zaciągńa zobowiązań
finansowYch w imieniu oferenta, potwierdzony na każdej strŃe za zgodność
z otyginałem na dzień złożęniaoferty,

3) oświadczenie, którego wzór stanowi załqcznik nr 3 do ogłoszenia.3, W PrzYPadku składania przez podmiot więcej niz jedńj oferty w danym konkursie,
WYmaganY jest jeden komPlet załącznlków (dołączony do"jednej z ofert, odpowiednĘ
adnotacją, Że załączniki winny być uwzględnione'przy rozpatrywaniu każdej ," rłozony"i
ofert w tym koŃursie).

4, NaleŻY udzieliĆ odPowiedzi na wszystkie pytania (oferta kompletnie wypełniona); jeżeli
którekolwiek PYtanie nie d,otyczy oferenta tależy to jasno 
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,urnu"ryó wpisując" ,,niedotYczY". WYmaga się, aby dokonane skreślenia były parafowane a kópie łonń.rrio*
PoŚwiadczane za zgodnoŚć z oryginałem przez Óf.r*tu lub osoby upoważnione do
podpisania oferty.
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5, OkreŚlając ,$azwę zadania" należy podać nazwę własną charakteryzującą krótk o rodzaj
zadania istotny dla danego projektu.

6, OferlY niekomPletne, nieczytelne, złożone przez podmiot nieuprawniony lub złożote po
wymaganym terminie nie podlegaj ąrozpatrzeniu (braki formahej.

V. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
1, OfertY sPełniające wymogi formalne rozpatĄe komisja konkursowa powołana w drodze

zarządzenia PrZeZ Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc w skła-dzie co najmniej
3 osobowym.

2, PrzY rczPatrY]aniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zad,ania komisja konkursowa
będzie uwzględniała:
1) zgodnoŚci oferty z celem publicznym określonym UchwałąNr XXXIX 1237lI7 Rady

Miejskiej w Boguszowie-Gorcachz dnia28 lipca 20l7r.w sprawie określenia waruŃów
oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy - Boguszów _ Gorce.

3) jakości oferty, realności wykonania, ,ik 
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rzeczowego zadania,
4) Po siadan ia Przez wnio skodawcę odpowiednie go do świadczenia w zakresie r e alizacji

zadń określonych w konkursie,
5) Posiadania zasobów kadrowych i rzeczovłych, wskazujących na możliwość realizacji
zadania.

3, Komisja koŃursowa Przekazuje Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc protokół z prac
komisji zawieralący propozycj ę rozstrzygnięcia konkursu ofert.

4, DecYzję w sPrawie przyznania dotacji oraz jej wysokości podejmuje Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorc.

5, DecYzja Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc w sprawie wyboru ofert i wysokości
ptzyznanej dotacj i j est ostatec zna i nię przysługuj e od niej odwołanie.

6, DecYzja Burmistrza Miasta Boguszowa-Goic stanowi podstawę do za,warcia umów
z podmiotami, którym przyznano dotację.

7. Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc zastrzega sobie prawo odwołania konkursubęzpodania
przyczyny.

WYniki rozstrzYgnięcia koŃursu ofert obejmujące wskazanie klubu sportowego , nazwę zad,ania
oraz kwotę dotacji Przyznanej na jego realizację podane zostaną do publióznej wiadomości
PoPrZeZ zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy
Boguszów-Gorce oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcacfi
w terminie do 7 dni od zakończenia postępowania koŃursowego.

Boguszów-Gorce, O,ci lipca2019 r.
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