
w sprawie: oglosz€nia konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w 20l8 roku.
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l. ()głaszam konkurs projekt(lrł, na rcalizację zadań publicznych lł, zakresic sprz!ania
rozwojowi spońu w Gnrinie Boguchwała. w 2018 roku.
2. I)rzedmiotcm zgłaszanych projcktów jest rozwój spottu halowe'to w Gminic Boguchwała
poprzcz:
a) poprawę warunków uprawiania spoftu na terenie Gminy
b) zrł,iększenie dostępności mieszkańców Gminy Boguclrwała do działalności spofto\\e.i'
c) podnoszenie pclziomu Sportowego mieszkańców uprawiających spoń zawodniczo oraz
działających na terenie Gminy klubórł, SportoWych.

3. Konkurs będzie przeprowadzony na zasadach i tr1''bie określonynr lJchwałą Nr lV/23/1l
Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 3 lutego 20l1 r' w sprarvie określenia warunkólł,i trybu
finansowania zadań własnych Gminy Boguchrł'ała w zakresic sprzl'|ania rozwojorł,i spclrtu.
zwaną dalej Uchrvałą'
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1. Warunkiem udziału w konkursie jest złoŹenie wniosku o udzielenic dotacji na
obou'iązującym fbmularzu stanorviącym zalącznik Nr l do lJchwały.
2. Wnioski o udziclcnie dotacji wraz z rvvmaganYmi załącznikami lv zapieczętou'ane j kopercie
z opisem ,,Rozwój sportu w Gminie Boguchv.ała poprzez - wspieranie szkolenia oraz
udzialu zawodników rep rezentuj ących Gminę w rozgrylvkach organizowanych przez
polskie związki sportowe - sport halowy'' naleŻy złoŻyć w term inie do 26 stycznia 20 l 8 roku
w Biurze obsłuqi Klienta Urzędu Miejskieqo w Boguchwale. ul. Suszvckich 33. do godz. 9:30'
3. 7'a datę przedłoŻenia wniosku przcz wnioskodawcę uznaje się dzień i godzinę jego lvpłyrł,u
do Urzędu Micjskiego.
.1. Projckty złożone po upł1'rł'ie tego tetminu nie będą rozpatrvrł'ane.
5.7'ło|,.enie wniosku nie jest jednoznacznc Z prz\.Znaniem dotac.ii.

6. Burrnistrz Boguchwały moŻc uzaleŻnić rozpatrzcnie rvniosku od przedłoŻcnia przez
wnioskodawcę lł, określonym terminic uzupełnień i sprostow.ań złoŻonego wniosku.
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Zarządzenie Nr 1. 2018
Burmistrza Boguchwały

z dnia t1'1 stycznia 2018 roku
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7. Niedokonanie uzupełnień lub sprostowań wniosku w określonym terminie powoduje jego
odrzucenie.
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l . Do wniosku o udzielenie dotacji naleŻy dołączyć dodatkowo:
a) aktualny odpis rejestru lub odpowiednio wyciąg z eł.idencji lub inne dokumenty
potwierdzające status prawny o1'erenta i umocov'anie osób go rcprezentujących,
b) aktr"ralny statut.

c) dokument potwierdza.iący udział w zarł,odach organizowanych przez polskie związki
spofiowe.
d) wykaz zawodników posiadających licencje potwierd,zony przez odpowiedni związek
sportowy,
e) wykaz kadry szkoleniowej udokumentowany je.j uprawnieniami.
f) oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prawnych.
g) oświadczenie, iŻ ofgrent nie działa w cclu osiągnięcia zysku.
2. Dokumenty wyszczególnione w ust.l należy dołączyó w lomie oryginału lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez osoby uprawnione do repreZentowania klubu Spofiowego.
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Na realizację powyższego projektu Gmina Boguchwała przeznacza kwotę 45 000'00 złotych
(słownie: czterdzieści pięć tysięcy zbtyoh).
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Termin realizacji projektu: od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2018 roku.

$ó

Projekt i objęte nim przedsięwzięcie powinno spełniać następujące warunki merytorycZne:
l. opisane w projekcie przedsięwzięcie winno być przęznaczone na dofinansowanie co
najmniej jednego z poniższych wydatków przeznaczonych na:

a) realizację programu szkolenia sportowego z podaniem kalendarza szkoleń:
- ile godz./tygodniowo,

- ilu zawodników uczestniczy w szkoleniu'
- ilu trenerów prorładzic będzie zajęcia'
b) zakup sprzętu sportowego"

c) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych oraz ucZeStnictwa w tych zawo<lach
d) pokrycie kosztów korzystania Z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego .

2. Kosztorys realizacji zadania winien zawierać pozycje , kształtujące się w następujący
sposób:

a) koszty związane z reaIizacją programu szkoleniowego, w tym:
- stypendia sportowe i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
- zakup sprzętu sportowego,
- koszty obsługi księgowej zad'ania,

b) koszty związane z organizac1ą i wyjazdami na zawody spotlowe/mecze/rozgrywki , w tym:



- koszty transpoftu.

- koszty ubezpieczcnia.
- opłat1'' reguiaminorł,e i licenc'je"
- clpłat1'' sędziowskie,
c)koszty zr.viązane z korzvstanienr z obiektórł, do celów szkolenior.vych . w t"vm:

- rvynajem sal i obiektóu,do prowadzenia trening(lr'v.

- kosZty prz.vgotowania i porządkorvania obiek1u.
- opłat1'za media rł związku z korz1''staniem z sal i obieklów.
3. Z dotacji nie mogą być dotinansowane rł'ydatki z tytułu:

a) translćru zawodnika z innego klubu spor1owego.

b) zapłaty kar. mandatórł, i innych opłat sankc1'jnych nałoŻonych na benefic.jcnta lub osob1'
z nim zrzeszclne.

c) zobowiązań bcnclicjenta z zaciągniętc'j poŻ1'czki. kredytu lub rłl kupu papicróu
rł'ańośc iowych. oraz ktlsztćlrł, obsługi zadłuŻenia.
4. l'rojckt nic moŻe obejmolł,ać rłydatkórł':
a) poniesionvch przed datą podpisania umorł,y.

b) z tytułu podatku od towaru i usługjeŹeli ot'erent ma prawo dojego odliczenia.
5' Projcktem winna być objęta druŻyna lub indywidualni zawodnicy, klubu spor1owego nie
naleŻącego do sektora flnansów publicznych i nie działającego rł'celu osiągnięcia zysku, który'
na terenie Gminy Boguchwała prowadzi działalność spońo\\,ą.

6. Zawodnicy objęci pro.jektem. powinni posiadać liccncje potrł.ier d,zone prz'ez odpowiedni
polski. wojewódzki lub regionalny związek sporto\ł''v i uczestniczyć w zawodach spofiowych
organizclwanych przez te związki.
7. Szkolenie zawodników objętych projcktem powinnv prowadzić rł.yłącznie osoby posiadające
1ytuły zarł'odo'rł'c trenera lub instruktora sportu.
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l. Projckt i objęte nim przcdsięwzięcie pclwinno spełniać następujące warunki tinansowe:
a) wskazane jcst określenie w projekcie ił.ielkości rł,kładu rzeczowegL)
i osobowcgo lł, tym świadczcń rł'olontariuszy jaki chce wnicść beneficjent do realizacji
pro.icktu.

b) przedstarł'iona we w.niosku kalkulacja kosztów rcalizacji projcktu powinna odpowiadać
zakresowi rzeczowemu proj ektu.

2. W uzasadnionych przypadkach. w trakcie realizacji zadania dopuszcza się do dokonania
przcz bcneficjenta przesunięć pomiędzy' flnansowanvmi dotacją pozycjami kosztorvsu
projcktu do l0% istniejącej pozycji kosztorysowe.i.
3. Fomę wypłaty dcltacj i przyznanej z budŻetu Gminy Boguchwała Stanowi przekazanie
benef'icjentowi po podpisaniu umowy. środków na dof'inansowanie kosztów rcalizacji projektu.
.ł. Dotacja jest przekazana po podpisaniu umo\ł.y na rachunck bankorł,y wskazany r.r,.umorłic.
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l'Wyboru projcktów dokonujc Burmistrz Boguchwały ł,trybie i na zasadach określonych
w $ 10 Uchwały Nr IV/23/l l Rady Micjskiej w Bogucl-rlł,ale z dnia 3 lutego 20l 1 r.



2. Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących dotacje, Burmistrz Boguchwały
uwzględnia następujące kr}teńa:
a) znaczenie zgłoszonego projekfu dla realizacji celu publicznego,
b) wysokośó środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów,
c) przedstawioną we wniosku kalkulację kosŹów realizacji projektu ftosztorys projektu)
w zvviązku z zakłesem rzeczo*Ym projektu,
d) możliwośó realizacji projektu przez beneficjenta'
e) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Boguchwała.

se

l' Dopuszcza się uniewaznienie konkursu przez Burmistrza BoguchwaĘ lub odstąpienie od
zawarcia umowy na skutek:
a) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów,
b) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury
wyborem projektu lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie
można było wcześniej przewidzieó.
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Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi zespołu ds. kultury' sportu i spraw
społecznych.
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Zatządzerie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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