
 

Zarządzenie  Nr  8/2021 

 

Wójta Gminy Szczytniki 

z dnia  3 lutego  2021 r. 

 

 

 

w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację  

w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu. 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j  Dz. 

U. z 2020 roku , poz. 713 ze zmianami )   i art. 13 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. , poz.1057 ) 

zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Ustala się treść ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku 

zadań publicznych, stanowiącego  załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

    

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich . 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

         

         

 

 

  Wójt 

 

               /-/ Marek Albrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        Załącznik Nr 1 

        do Zarządzenia Nr 8/2021 

        Wójta Gminy Szczytniki  

        z dnia 3 lutego 2021 r 

 

Wójt Gminy Szczytniki ogłasza 

otwarty konkurs ofert 

o udzielenie z budżetu gminy dotacji  

na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu 

 

I. Dotacje może otrzymać klub sportowy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia          

25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.1133 ), który spełnia łącznie 

następujące warunki: 

 

1. Klub ma siedzibę i prowadzi działalność sportową na terenie gminy Szczytniki . 

2. Klub nie jest zaliczany do sektora finansów publicznych i nie działa w celu 

osiągnięcia     zysku . 

3. Klub realizuje cel publiczny z zakresu sportu. 

 

II. Przedmiotem dotacji będzie: 

 

1. realizacja programów szkolenia sportowego  

2. zakup sprzętu sportowego  

3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych 

zawodach 

4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego 

5. sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej 

 

III. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, o których   

mowa w pkt. II w 2021 r. Wynosi   75.000,00  zł 

 

IV. Termin realizacji zadania - od podpisania umowy do 15 grudnia 2021 r. 

 

V.  Termin i sposób składania ofert o dotacje. 

 

1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście lub za 

pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2021 r. w 

sekretariacie Urzędu Gminy w Szczytnikach,  Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki 

 O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. 

 

     2.  Oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

 

     3.  Klub występujący o przyznanie dotacji przedstawia swoją ofertę wykonania zadania  

          w/g wzoru stanowiącego  załącznik do ogłoszenia. 

 

     

 



 

 4. Do składanej oferty należy załączyć: 

1/  wyciąg z rejestru lub ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu  

sportowego 

2/  aktualny statut 

 

3/  sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok 

4/ aktualną imienną liczbę członków z danymi zamieszkania 

5/ oświadczenie, że oferent nie jest pozbawiony prawa do otrzymania dotacji  

6/ dokumenty poświadczające uprawnienia kadry instruktorskiej i trenerskiej 

7/ plan finansowy na rok 2021 z wyszczególnieniem środków własnych 

 

VI. Tryb i kryteria ustawowe stosowane przy wyborze ofert 

 

1. Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja 

Konkursowa           powołana  przez Wójta Gminy Szczytniki . 

2. Ostatecznego wyboru ofert dokona Wójt Gminy Szczytniki po zapoznaniu się z opinią 

Komisji Konkursowej. 

3. Przy ocenianiu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria : 

1/  możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym doświadczenie w realizacji 

podobnych zadań oraz rzetelność, terminowość wykonania dotychczasowych zadań, a 

także sposób rozliczenia dotacji otrzymanych na realizację tych zadań ( skala ocen 1 - 10) 

2/  racjonalność kalkulacji kosztów dotyczących wysokości  kosztów w odniesieniu do 

zakresu rzeczowego zadania oraz wysokości planowanego udziału własnych środków 

finansowych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania ( skala ocen 1- 10) 

3/  atrakcyjność oferty dla mieszkańców gminy, w tym przewidywana liczba uczestników 

zadania  (skala ocen 1 - 10) 

4/  każda z ofert może uzyskać maksymalnie 30 pkt. 

5/  minimalna liczba punktów uprawniająca do otrzymania rekomendacji od Komisji  

Konkursowej wynosi 15 pkt.  

  

VII. Decyzję w sprawie przyznania klubom dotacji, w tym o jej wysokości podejmuje  

         Wójt Gminy Szczytniki . 

 

VIII. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

IX. Termin wyboru ofert . 

 

1. Wybór ofert zostanie dokonany do dnia 26  lutego 2021 roku . 

2.  O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz 

      podaje się ich wykaz do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, 

      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i stronie internetowej gminy. 

 

          

 

 

 



           WZÓR 

 

Szczytniki dnia ................................. 

 

........................................ 
         (pieczęć wnioskodawcy) 
 

 

 

 

OFERTA 

 

 

o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Szczytniki na realizację zadań w zakresie rozwoju 

sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 

w kwocie....................... 

 

I. Dane dotyczące wnioskodawcy: 

 

1. Nazwa  .................................................................................................................................... 

. 

2. forma prawna - Stowarzyszenie 

 

3. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze ................................................ 

..................................................................................................................................................... 

4. NIP............................................ REGON ............................................................................... 

 

5. dokładny adres ........................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................... 

6. tel................................................................ fax ....................................................................... 

 

7. nazwa banku i nr rachunku ..................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

8. Nazwiska i imiona osób oraz funkcje/stanowiska osób upoważnionych do podejmowania 

zobowiązań finansowych w imieniu podmiotu (zawierania umów) 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

9. Imię, nazwisko oraz tel. kontaktowego osoby upoważnionej do składania wyjaśnień i 

uzupełnień dotyczących oferty ................................................................................................ 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

10. Przedmiot działalności statutowej wnioskodawcy - nieodpłatna działalność pożytku 

publicznego 

- szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo 

- organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych 

- udział w rozgrywkach ligowych 

 



 

II. Opis zadania. 

 

1. nazwa zadania - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz organizowanie aktywnego 

wypoczynku dla młodzieży 

2. miejsce wykonania zadania 

...................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

 

3. termin realizacji zadania - od …............................................r. 

 

4. szczegółowy zakres rzeczowy zadania - szkolenie młodzieży / wymienić wszystkie 

drużyny/, organizacja zawodów, udział w rozgrywkach ligowych i turniejach, organizacja 

obozów sportowych.  

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 5. podobne zadania zrealizowane w poprzednich okresach : 

 

…...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

 III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania. 

 

1. całkowity koszt zadania w zł. ..........................................................., w tym: 

                                                                    - kwota wnioskowanej dotacji .......................... zł 

                                                                    - środki własne                         .......................... zł 

2. kosztorys ze względu na rodzaj kosztów 

 

 

L.p. 

 

Rodzaj kosztów związanych 

z realizacją zadania 

Koszt 

całkowity 

W tym: 

Z wnioskowanej 

dotacji 

Ze środków 

własnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

2. Przewidywane źródła finansowania zadania 

 

 

L.p. 

 

Źródło finansowania 

 

zł 

% udział 

w całości kosztów 

1 Wnioskowana kwota dotacji   

2 Środki własne, wpłaty z innych źródeł   

3 Ogółem   

 

IV. Inne informacje dotyczące zadania: 

 

1.Osoby kadrowe wnioskodawcy przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania  

(informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o 

kwalifikacjach wolontariuszy) . - trenerzy, gospodarz obiektu, lekarz specjalista medycyny 

sportowej, księgowa, członkowie i sympatycy . 

2. osiągnięcia sportowe/wyniki..................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

3. przewidywana liczba uczestników zadania  - projekt adresowany jest do ok. ...........osób 

w wieku od ...... do ...... lat, mieszkających na terenie gminy Szczytniki . 

4. dodatkowe uwagi lub informacje wnioskodawcy .................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

Oświadczam (-my), że 

 

6. proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności statutowej naszego 

podmiotu 

7. wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i 

faktycznym.  

 

 

 

..............................................                                                    ................................................... 
(pieczęć wnioskodawcy)                                                                                                            (podpisy osoby lub osób upoważnionych 
                                                                                                   do składania oświadczeń woli w imieniu               
                                                                                                                   wnioskodawcy 
 

 

 

Szczytniki ,dnia ................................................... 

 

 

 

Załączniki: 

........................... 

 

 

 


