
                                                                                                                                               Załącznik Nr 1
                                                                                                                                               do zarządzenia Nr 5/2020
                                                                                                                                               Wójta Gminy Czajków
                                                                                                                                               z dnia 24 stycznia 2020 roku

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 1 - 4 uchwały Nr IX/43/11 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 31 sierpnia
2011  roku  w sprawie  określenia  warunków i  trybu  finansowania  rozwoju  sportu  przez  Gminę
Czajków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 278, poz. 4442),

WÓJT GMINY CZAJKÓW

ogłasza otwarty konkurs wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy
na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w Gminie Czajków w 2020 roku

Podmiotami  uprawnionymi  do  złożenia  wniosków  są  stowarzyszenia  i  kluby  sportowe
niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:
     1.  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie:
1)  rozwoju  i  zaspokajaniu  zainteresowań  sportowych  oraz  doskonaleniu  umiejetności  poprzez
     prowadzenie szkoleń i systematycznych zajęć treningowych dzieci, młodzieży i dorosłych,
2)  przygotowanie  i  uczestnictwo  w  lokalnych  o  ponadlokalnych  zawodach  w  ramach
     współzawodnictwa sportowego,
3)  przygotowanie i udział drużyn sportowych w rozgrywkach ligowych,
4)  zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi z uwzględnieniem konserwacji
     i remontów.
   2.   Na realizację  zadań  publicznych w budżecie gminy Czajków zostały przewidziane  środki
           w kwocie 55.420,- zł.

Termin i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania liczony będzie nie wcześniej niż  od dnia podpisania stosownej

umowy pomiędzy stronami, do dnia 15 grudnia 2020 roku.
2. Wszystkie  stwierdzone  uchybienia  w  realizacji  zadania  wpływać  będą  na  ogólną  ocenę

zleceniobiorcy  przy  zlecaniu  i  przydzielaniu  środków  finansowych  na  kolejne  zadania
zlecone.

3. Zlecający zadanie publiczne zastrzega sobie prawo kontroli i oceny realizacji zadania.

Termin i miejsce składania ofert:
1. Wnioski zgodne z wzorem określonym w załączniku Nr 1 do uchwały Nr IX/43/11 Rady

Gminy w Czajkowie z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania rozwoju sportu przez Gminę  Czajków (Dz. Urz.  Woj.  Wlkp.  Nr  278,  poz.
4442),  należy  składać  w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem:  „Wniosek  o  udzielenie
dotacji z budżetu gminy na realizację  zadań  publicznych w zakresie rozwoju sportu
w Gminie  Czajków  w  2020  roku”  do  dnia  17  lutego  2020  roku,  do  godz.  10:00,
w sekretariacie Urzędu Gminy w Czajkowie lub przesłać  pocztą  na  adres: Urząd Gminy
Czajków, Czajków 39; 63 - 524 Czajków.

2. Do wniosku należy dołączyć:
• kopię aktualnego odpisu z organu rejestrowego (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem

faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),



• potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię statutu organizacji sportowej,
• pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,
• sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2019 rok.

   3.   Wnioski  niekompletne  i  nieprawidłowo  wypełnione  lub  złożone  po  terminie  nie  będą
            rozpatrywane.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków:
1. Rozpatrzenie wniosków i wybór nastąpi w terminie 7 dni od upływu terminu ich składania.
2. Wnioski ocenia Komisja Konkursowa, w oparciu o kryteria:
• zgodność wniosku z warunkami konkursowymi,
• możliwość realizacji zadania przez organizację sportową,
• merytoryczna  wartość  wniosku  (atrakcyjność  wniosku,  sposób  promocji  zadania

popularyzacji sportu),
• kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

przejrzystość i szczegółowość kalkulacji, zaangażowanie środków pozabudżetowych.

Informacja o przeprowadzonych konkursach w roku 2019 i wysokości przekazanych
dotacji:

1. W roku 2019 ogłoszono jeden konkurs na realizację zadania publicznego.
2. Na realizację  zadania pod nazwą  „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie

piłki nożnej” została przekazana dotacja w kwocie 39.430,00 zł.
3. Na realizację zadania pod nazwą „Być jak Lewandowski” - szkolenie dzieci w zakresie piłki

nożnej w kategorii wiekowej Żak, Orlik i Młodzik - dotacja w kwocie 8.635,00 zł.
4. Na  realizację  zadania  pod  nazwą  „Udział  w  ogólnopolskich  zawodach  Kickboxingu”  -

dotacja w kwocie 4.835 zł.

Wyniki konkursu:
1. Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  w  Czajkowie,

w Biuletynie  Informacji  Publicznej  oraz  na  stronie  internetowej  Gminy  Czajków
www.czajkow-gmina.pl

2. O wynikach konkursu oferent zostanie poinformowany pisemnie.
3. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna.

Regulamin konkursu, wzór wniosku, oraz wzór formularza sprawozdania dostępne są w Urzędzie
Gminy Czajków – pokój 4,  oraz  w Biuletynie  Informacji Publicznej  na  stronie  www.czajkow-
gmina.pl

Powyższe ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie
Gminy  w  Czajkowie,  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  oraz  na  stronie  internetowej  Gminy
Czajków www.czajkow-gmina.pl

                                                                                                                     Wójt Gminy
                                                                                                                 /-/ Henryk Plichta


