
                    Lubin, dnia 22.01.2018r.

          
          OTWARTY KONKURS OFERT NA 2018 ROK

               
Wójt Gminy Lubin na podstawie  art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.

o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1463, z późn. zm.) oraz uchwały Nr LIV/275/2010 Rady Gminy
Lubin z dnia 08 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji
zadania własnego gminy określonego w art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie w postaci  tworzenia
warunków,  w  tym  organizacyjnych,  sprzyjających  rozwojowi  sportu  w  Gminie  Lubin
(t.j.  obwieszczenie  Nr  XLVIII/338/2014  Rady  Gminy  Lubin  z  dnia  30  stycznia  2014r.),
zmienionej  uchwałą Nr XLV/285/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 18 stycznia 2017r., ogłasza:

OTWARTY KONKURS OFERT na  2018 rok  na  realizację  zadania  własnego Gminy  w zakresie
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.

I. Rodzaj zadań:
1) organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej
2) organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w tenisie stołowym/łucznictwie
3) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkoatletyce/warcabach

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:
1. realizację  programów  szkolenia  sportowego,  w  tym  na  przygotowania  klubu  sportowego

do współzawodnictwa,
2. zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania sportu we współzawodnictwie sportowym,
3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5. pokrycie kosztów z tytułu udziału klubu w zawodach w określonej dyscyplinie sportu,
6. sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Dotacja celowa nie może być przeznaczona na:
1. wypłaty  wynagrodzenia  kadry  szkoleniowej  przekraczające  25  % wartości  przyznanej  (udzielonej)

dotacji,
2. transfer zawodnika z innego klubu sportowego,
3. zapłatę kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego

klubu,
4. zobowiązania klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu oraz innych zadłużeń oraz kosztów

obsługi zadłużenia.

Zadania zawarte w ofercie nie mogą być jednocześnie dofinansowane inną dotacją udzielaną z budżetu Gminy
Lubin na zasadach i w trybie przepisów art. 221 ustawy o finansach publicznych.

                                     
II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadnia

Na  realizację  zadań  będących  przedmiotem  konkursu  Wójt  Gminy  Lubin  przekaże  dotację  w  łącznej
wysokości 370 000,- PLN (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych). 

III.  Termin i warunki realizacji zadania

Zadanie  będące  przedmiotem  konkursu  należy  zrealizować  w  terminie  od  01  marca  2018r.
do 25 listopada 2018r. 

1. Zadanie należy zrealizować, mając na uwadze osiągnięcie przynajmniej jednego spośród celów niżej
wymienionych, t.j.:

a) rozwój  stosunków społecznych  oraz  poprawę kondycji  fizycznej  i  psychicznej  mieszkańców Gminy
Lubin poprzez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane we wszelkich formach aktywności fizycznej,

b) zwiększanie dostępności do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe, działające na
terenie Gminy Lubin,



c) promocję sportu i aktywnego stylu życia,
d) osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
e) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych.

2. Zadanie należy skierować do mieszkańców Gminy Lubin.
3. W przypadku realizacji szkoleń sportowych, osoby realizujące zadanie powinny posiadać odpowiednie

kwalifikacje.

IV.  Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 06 lutego 2018r. do godziny 16:00,  w sekretariacie Urzędu Gminy Lubin

ul. Władysława Łokietka 6, w kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na 2018 rok na realizację

zadania własnego Gminy Lubin w zakresie sportu.”  Decyduje data wpływu do Urzędu. Oferta,

która wpłynie po w/w terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową  (dotyczy również ofert

przesłanych pocztą). 

V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty

1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z zasadami określonymi w w/w uchwałach Nr LIV/275/2010
Rady Gminy Lubin z  dnia 08 listopada 2010r.  (t.j.  obwieszczenie nr  XLVIII/338/2014
Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014r.) zmienionej uchwałą Nr XLV/285/2017 Rady
Gminy  Lubin  z  dnia  18  stycznia  2017r. Warunki  przekazania  dotacji  określone  zostaną
w stosownej umowie zawartej z wyłonionymi oferentami.

2. Złożenie wniosku lub oferty o udzielenie dotacji na realizację  zadania własnego gminy określonego
w art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie,  nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, kwota przyznanej
dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

3. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż w ofercie,  konieczne jest sporządzenie
korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania w stosunku do kwoty przyznanej
dotacji. 

4. W  przypadku  dofinansowania  zadania,  należy  przedłożyć  oświadczenie  o  pozyskaniu  innych
zewnętrznych środków finansowych.

Wymagane dokumenty:

a) Wniosek o udzielenie dotacji – wg wzoru określonego w załączniku do uchwały Nr XLV/285/2017 Rady
Gminy  Lubin  z  dnia  18  stycznia  2017r.  w  sprawie  zmiany  uchwały  określającej  warunki  i  tryb
finansowania realizacji  zadania własnego gminy określonego w art. 27 ust.  1 ustawy o sporcie w
postaci tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin
wraz z dokumentami określonymi poniżej, t.j.:

• aktualny odpis z rejestru – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
• aktualny statut klubu sportowego – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
• kserokopia licencji klubu sportowego – potwierdzona za zgodność z oryginałem;
• potwierdzenie  właściwego  polskiego  związku  sportowego  dotyczące  udziału  klubu  sportowego

we  współzawodnictwie  sportowym  organizowanym  przez  polski  związek  sportowy  lub  podmiotu
zrzeszającego ten związek;

• lista  zrzeszonych  zawodników klubu  uprawiających  określoną  dyscyplinę  sportową  i  posiadających
licencje  zawodników  uprawniające  do  uczestnictwa  we  współzawodnictwie  sportowym  w  danej
dyscyplinie  sportowej.  Lista musi  być  potwierdzona  przez:  polski  związek  sportowy  lub  podmioty
działające  z  jego  upoważnienia  lub  osoby  uprawnione  do  reprezentowania  danego  klubu.  Lista
powinna zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia zawodnika oraz miejscowość, w której zamieszkuje
dany zawodnik;

• dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób realizujących zadanie – kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem;

• oświadczenie  oferenta  dotyczące  niezalegania  z  podatkami,  opłatami  i  innymi  należnościami
wynikającymi z działalności podmiotu;

• oświadczenie  o  pozyskaniu  innych  zewnętrznych  środków  finansowych  (w  przypadku  wniosku
o dofinansowanie zadania);

• oświadczenie o wysokości  przychodu z  tytułu opłacanych składek członkowskich za rok poprzedni
na podstawie posiadanych dokumentów księgowych (zapis dotyczy klubów sportowych, które mają



w statucie zapis o obowiązku opłacania składek członkowskich).

5. Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wnioskodawcy.

6. Wybór ofert nastąpi najpóźniej do dnia 28 lutego 2018 roku.

7. Oferty składane przez kluby sportowe, opiniuje komisja powołana przez Wójta Gminy Lubin, w skład
której  wchodzą  między  innymi  członkowie  Komisji  Zdrowia  i  Sportu  Rady  Gminy  Lubin.  Komisja
konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert wg następujących kryteriów:

1) zgodności oferty z celem publicznym, określonym w § 1,
2) wysokości środków z dotacji przeznaczonych na realizację danego zadnia,
3) wysokości środków własnych i z innych źródeł pozyskanych na realizację danego zadania,
4) atrakcyjności  oferty,  w tym  ilości  zrzeszanych  zawodników  mieszkających  na  terenie  Gminy Lubin

i osiąganych wyników sportowych,
5) oceny przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zdania, w tym w odniesieniu do zakresu

rzeczowego zadania,
6) oceny możliwości realizacji zadania przez oferenta, t.j. oceny kwalifikacji i doświadczenia realizatorów,

zakresu posiadanych licencji,
7) wiarygodności finansowej oferenta,
8) analizy dotychczasowej współpracy,
9) analizy wykonania  zadań  zleconych oraz sposobu i  terminowości  rozliczenia przez oferenta dotacji,

jeżeli w latach poprzednich została udzielona przez Gminę Lubin. 

8. Złożona oferta winna gwarantować wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy
9. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad w złożonej ofercie, komisja

wyznacza  termin  i  wzywa  oferenta  do  ich  uzupełnienia.  Oferta,  która  nie  została  uzupełniona,
nie będzie rozpatrywana.

10. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Wójt Gminy Lubin.
11. O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaje się

wykaz do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej  www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl z  jednoczesnym  wywieszeniem  na  tablicy  ogłoszeń
Urzędu Gminy Lubin.

12. Oferenci  przyjmując  dotację  zobowiązują  się  do  wykonania  zadania  w  zakresie  i  na  zasadach
określonych w umowie. 

13. Decyzja Wójta Gminy jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymanie dotacji.

VI. Przypadki, w których konkurs może zostać unieważniony

Dopuszcza się unieważnienie konkursu, na skutek wystąpienia istotnej  zmiany okoliczności  powodujących,
że zakończenie procedury wyboru oferty lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym.
Treść  niniejszego  ogłoszenia  dostępna  jest  na  stronie  internetowej:
www.bip.ug.lubin.dolnyslask.pl w  zakładce  Aktualności  i  ogłoszenia.  Wraz  z  treścią  ogłoszenia
zamieszczone są następujące dokumenty:

• formularz wniosku będący załącznikiem do uchwały Nr XLV/285/2017 Rady Gminy Lubin
z dnia 18 stycznia 2017r.  w sprawie zmiany uchwały określającej  warunki  i  tryb finansowania
realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie w postaci tworzenia
warunków,  w  tym organizacyjnych,  sprzyjających  rozwojowi  sportu  w  Gminie  Lubin i  niniejszego
ogłoszenia,

• formularz oświadczenia oferenta,
• wzór umowy na realizację zadania. 

 Zatwierdził:
Wójt Gminy Lubin
/-/ Tadeusz Kielan

http://www.bip.ug.lubin.pl/
http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/

