
 Załącznik do Zarządzenia  
  Nr 2/2013 

  z dnia 12 lutego 2013r. 

 
Wójt Gminy Jastrzębia 

ogłasza nabór ofert na wykonanie zadania w zakresie 
wspierania rozwoju sportu przez Gminę Jastrzębia na rok 2013. 

 
I. Zadanie „Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży oraz dorosłych w piłce nożnej  
w miejscowości Jastrzębia.” 
- Przygotowywanie do udziału w turniejach i rozgrywkach sportowych w piłce nożnej, 
- Organizacja rozgrywek. 
- Utrzymanie boiska sportowego i budynku klubowego.                  

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z zakresu 

sportu w 2013 roku wynosi 45 000, 00 zł. 

1. Środki finansowe przekazywane są w formie dotacji. 

2. Dotacja jest przekazywana po podpisaniu umowy na rachunek bankowy wskazany  

w umowie. 

3. Dotacja może być przekazywana całościowo lub w transzach. 

4. Wysokość poszczególnych transz oraz terminy przekazywania środków określa 

zawarta umowa. 

III. Termin i warunki realizacji zadania: 

1. Nabór ofert obejmuje projekty, których realizacja rozpoczyna się od momentu 

podpisania umowy, a kończy się nie później niż 30 listopada 2013 roku.  

2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie ze złożoną ofertą 

oraz zawartą umową. 

IV. Wydatki pokrywane z przyznanej kwoty dotacji: 

1. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie. 

2. Dotacja może być przyznana klubowi sportowemu działającemu na terenie Gminy 

Jastrzębia, niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku. 

      3.Dotacja może być przeznaczona w szczególności na: 

1. realizację programów szkolenia sportowego, 

2. zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej, 

3. pokrycie kosztów uczestnictwa w rozgrywkach ligowych oraz organizowania 

zawodów lub uczestnictwa w zawodach sportowych, 

4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia 

sportowego, utrzymanie boiska sportowego i budynku klubowego 

5. wynagrodzenia kadry szkoleniowej, 

6. opłaty za przewóz zawodników na mecze i rozgrywki (turnieje, zawody), 

7. badania lekarskie zawodników, zakup środków doraźnej pomocy medycznej 



8. zakup środków czystości i opłat za pranie strojów oraz napojów chłodzących  

i wyżywienia zawodników, 

9. zapewnienie opieki medycznej zawodnikom na meczach i rozgrywkach, 

10. opłaty za sędziowanie meczy i rozgrywek sportowych, 

11. wynagrodzenie instruktorów i trenerów. 

12. zapewnienie bezpieczeństwa na stadionie. 

13.  ubezpieczenia OC klubu oraz NW zawodników i trenerów             

V. Zasady przyznawania dotacji: 

1. Zasady przyznawania dotacji regulują: 

a) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późn. 
zm.), 
b) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 
1240, z późn. zm.), 
c) uchwała Nr X/49/2011 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie 

warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Jastrzębia. 

 

 Dotacja może być przyznana beneficjentowi, który złożył w terminie prawidłowo 
opracowaną ofertę - wniosek. 

2. Wniosek o udzielenie dotacji sporządza się na formularzu, którego wzór określa 

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/49/2011 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 29 września 

2011 r. 

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. 

4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana - podmiot 

dokona stosownej korekty kosztorysu projektu. 

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania 

reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Jastrzębia. 

7. Wójt Gminy Jastrzębia może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie 

przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty 

zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie. 

8. W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed 

datą zawarcia umowy. 

VI. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinna spełniać każda oferta sportowa. 

 

1. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się w szczególności: 

 

a)      znaczenie zgłoszonego przedsięwzięcia dla rozwoju sportu na terenie gminy Jastrzębia, 

b)      wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ten cel, 

c)      przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia, 

d)      doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą, 

e)      dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe wnioskodawcy. 

 

2. Do każdej oferty powinny być załączone: 

 



  a)  dokument potwierdzający posiadanie licencji przyznanej przez właściwy polski związek 

sportowy lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do uczestnictwa w zawodach, 

    b) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji 

właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego, wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku. 

    c) aktualny statut 

 3. Wszystkie kserokopie złożonych dokumentów powinny być opatrzone adnotacją „za 

zgodność z oryginałem”, pieczęcią oraz podpisem osób upoważnionych do reprezentowania 

wnioskodawcy.Niespełnienie tego warunku automatycznie spowoduje nieważność danego 

dokumentu.  

4. Odrzuceniu podlegają oferty: 

4.1 złożone po terminie, 
4.2 złożone niezgodnie z wzorem, lub złożone na nieodpowiednim formularzu, 
4.3 złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, 
 4.4 błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym        
terminie. 
 

5. Wzór oferty, sprawozdanie z realizacji zadania stanowią załączniki do Uchwały  

Nr X/49/11 z dnia 29 września 2011r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu 

przez Gminę Jastrzębia. 

 

VII. Oceny złożonych ofert. 

 

1.Oceny złożonych ofert dokona komisja powołana w drodze Zarządzenia przez Wójta 

Gminy Jastrzębia. 

2. Po zapoznaniu się z oceną komisji, decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej i jej 

wysokości podejmuje Wójt Gminy Jastrzębia w ramach środków zaplanowanych na ten cel  

w budżecie. Od decyzji Wójta Gminy Jastrzębia nie przysługuje odwołanie. 

3.Wyniki konkursu ogłasza się w BIP gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Jastrzębia. 

4. Tryb, o którym mowa powyżej ma zastosowanie także, gdy zostanie zgłoszona tylko jedna 

oferta. 

 

VIII.   Termin składania ofert. 

  
1.  Oferty należy składać dnia 22 lutego 2013r. do godz.12.00 w Urzędzie Gminy Jastrzębia         

( pok. Nr  9)  . W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu. 

2.   Oferty powinny być złożone na odpowiednim druku, w zamkniętej  kopercie z    nazwą 

projektu i nazwą składającego ofertę  oraz z dopiskiem: „Nabór ofert - „Działalność szkoleniowa 
dzieci i młodzieży oraz dorosłych w piłce nożnej w miejscowości Jastrzębia.” 

 3.Dokumenty, o których mowa w pkt. VI ust.5, można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastrzębia 

oraz znajdują się na stronie internetowej Urzędu . 

4. Oferty złożone po terminie nie podlegają ocenie. 

5 . Informacji w sprawie konkursu udziela Pani Zofia Jastrzębska tel.48 384 05 05, pok.10  

 w godzinach od 10.00 do 14.00 

6.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lutego 2013r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 

     



IX. Informacje dodatkowe 

1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania 

reguluje umowa zawierana pomiędzy Gminą a wyłonionym w konkursie podmiotem. 

2. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją 

danego zadania. 

3. Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy Jastrzębia jest zobowiązany do: 

a) poddania się okresowej kontroli i ocenie realizacji zadania, 

b) składania sprawozdań z realizacji zadania, 

c) składania wraz ze sprawozdaniem oryginałów lub kserokopii dokumentów (faktur, 

rachunków) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli 

prowadzenia własnej dokumentacji z nią związanej. 

4. W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed 

datą zawarcia umowy. 

5.  Klub, któremu przyznano dotację, przedstawia sprawozdanie z realizacji zadania  

i wykorzystania dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, w terminie do  

31 grudnia 2013 roku. 

X. Postanowienia końcowe 
  

1.  Wójt Gminy Jastrzębia  zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert. 

2. Ogłoszenie wyników wyboru wniosków nastąpi w terminie 3 dni roboczych od upływu 

terminu składania ofert poprzez powiadomienie pisemne i ogłoszenie zamieszczone  

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Jastrzębia, 

zawierające informację o przyznanych kwotach dotacji na wybrany projekt wraz  

z informacją o ofertach, które zostały odrzucone. 

 

Zatwierdzam  

Wójt Gminy Jastrzębia 
 

 

 


