ZARZĄDZENIE NR 98/2018
WÓJTA GMII\rY KONARZYI{Y
z dnia 10 grudnia 20l8 r.

w sprawie: oglo§zenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji celowej

klubom prowadzącym dzialalność spońową, na wspieranie rozwoju spońu w Gminie
Konarzyny na rok 2019

dnia 25 czenvca 2010 r. o sporcie (tj, Dz, U, 2018
poz, Iż63 z póżn. zln,) oraz UchwĄ Nr XI/ó9l20l 1 Rady Gminy w Konarzynach z dnia
i6 listopada 20l1 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju spoftu w Gminie Konarzyny
zarzqdzam, co następ uje:

Na podstawie art, 28 ustawy

z

otwarty konkurs ofeń mający na celu przyznanie dotĄi celowej . klubom
ópotowym-działa.ląrym na obszarze Gminy Konarzyny i nie działającym w celu osiągnięcia zysku
na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu rozwoju spoltu, w szczególności na:
1) realizację programów szkolenia sportowego;

§ 1. . Ogłasza się
1

2) zakup sprzętu spoftowego;

3j pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach;
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów spońowych dla celów szkolenia sportowego,
z.'z dotacji określonej w ust. l nie rnogą być finansowane lub dofinansowane wydatki
z t}tułu:

1) zapłaty kar nałożonych na klub sporlowy lub na zawodników tego klubrr;

2) zobowiązarria klubu z tltułu zaciągniętych kredyów, pożyczek itp.;

3j koszty,'które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem

umowy

o dotację;
4) wynagrodzenia dla zawodników lub działaczy klubu;
5) koszty transferu zawodników;

6) innych wydatków lriezwiązanych bezpośred:rio z zadaniami określonyrni w ust. 1.

:,

wy.otose środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania ustala

się

do kwoty 12.500,00 zl.
4. Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 13,12.20|9 r.

§ 2. celem konkursu jest wybór klubów sportowych, którym wójt Gminy konarzyny przekaże
Jotację na dofinansowanie zadania publicznego określonego w § 3 UchwĄ Rady Gminy
Nr xiloqlzot l z dnia 16 listopada 201 l r, zgodnie ze ńożonymi przez kluby ofertami konkursowymi,
upowszechniania
§ 3. upoważrrionyrni do złożeniaoferty są kluby spotlowe działające w obszarze
kultuty fizyczrrej i spoftu na terenie Gminy Konarzyny.

§4.
1. Zasady składania ofert:
l) warunkiem udziału w korrkursie jest złożenie ofeńy zgodnie ze wzorem okeślonym

w załączniku rrr l do Uchwały Nr XV69l2011 Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 16 listopada 2O1l r. i powinna zawierać dane zawańe we wzorze ofeńy,

2)

3)

Wzór ofeĄ można odebrać w Urzędzie Gmirry Konarzyny- pok. nr 2.
Na wrriosku wiłrna być dołączona informacja z nazwą jakiego zadania ofelta dotyczy,
Do oferty należy dołączyć również dokumenty zawierające:

a) aktrralny odpis z krajowego Rejestru sądowego (ważny trzy miesiące od

ruU inne

dókurnenty potwierdzające status prawny oferenta

go reprezerrtujących;

i

daĘ wystawienia)
umocowanie osób

6; spiu*orduni"-mer)toryczne i finansowe (bilans rachunków, zysków, strat zaż017 rok);
cj umowa padnerska lub oświadczenie pańnera w przypadku jego wskazania,

