
ZARZĄDZENIE NR 153/14
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu  na realizację zadania własnego Gminy Dukla z zakresu rozwoju sportu 
w 2015 roku

Na podstawie podstawie art 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz.715) 
oraz § 8 ust.2 uchwały Nr XXIV/138/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia 
warunków i trybu wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Dukla w zakresie tworzenia warunków 
sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012 r., poz. 2125), Burmistrz Dukli 
zarządza, co następuje:

§ 1. Wszczyna postępowanie konkursowe w sprawie przyznania dotacji na zadanie z zakresu rozwoju sportu 
realizowanego na terenie Gminy Dukla w 2015 roku.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Ogłoszenie  podaję do publicznej 
wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dukli oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dukli.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego 
w Dukli.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Burmistrz

Andrzej Bytnar

Id: B9888741-4EC5-4E74-9416-0FCDB672782F. Podpisany Strona 1



Załącznik do Zarządzenia Nr 153/14

Burmistrza Dukli

z dnia 10 grudnia 2014 r.

Ogłaszenie konkursu ofert na realizacje zadania własnego Gminy Dukla z zakresu rozwoju
sportu w 2015 roku

Ogłaszenie konkursu  na realizacje zadania własnego Gminy Dukla z zakresu rozwoju
sportu w 2015 roku

§ 1. Przedmiot projektów i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotację w ramach ogłoszonego 
konkursu  oraz tryb i forma wypłaty dotacji

1. Przedmiotowy konkurs dotyczy realizacji zadania, które w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy 
warunków uprawiania sportu oraz upowszechniania i krzewienia sportu na terenie Gminy Dukla w różnych 
dyscyplinach sportowych, poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Gminę Dukla w rozgrywkach 
ligowych organizowanych przez Polskie Związki Sportowe lub podmioty działające z ich upoważnienia.

2. Na realizacje projektów w 2015 roku przeznacza się według planowanego budżetu Gminy Dukla  kwotę  
90.000,00 zł (dziewiećdziesiąt tysięcy złotych).

3. Kwota, o której mowa w ust.2 może się zmienić po uchwaleniu  budżetu Gminy Dukla na rok 2015.

4. Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Dukla a klubem sportowym, 
którego wniosek zostanie objęty dofinasowaniem.

5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczania projektów regulować będzie umowa 
zawarta pomiędzy wnioskodawcą a Gminą Dukla.

6. Przekazanie środków finansowych na konto wyłonionego podmiotu nastąpi w terminie określonym 
w umowie.

7. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek 
niezwłocznie dostosować kosztorys i harmonogram realizacji zadania do wysokości przyznanej kwoty i złożyć 
w Urzędzie Miejskim w Dukli w pokoju nr 111.

§ 2. Termin realizacji zadania

1. Zadanie określone w zgłoszonym wniosku  może być realizowane od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 
2015 roku.

§ 3. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełnić wniosek i objęte nim przedsięwziecie oraz 
dokumenty, które należy dołączyć do wniosku.

1. W konkursie mogą uczestniczyć kluby sportowe nie należące do sektora finansów publicznych 
i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność sportową na terenie Gminy Dukla i uczestniczące 
we współzawodnictwie sportowym prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez Polskie Związki Sportowe 
lub podmioty działające z jego upoważnienia.

2. Obowiązujacy  wzór wniosku  stanowi załącznik do uchwały Nr XXIV/138/12 Rady Miejskiej w Dukli 
z dnia 27 września 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia finansowego zadania własnego 
Gminy Dukla w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 
2012 r., poz. 2125).

3. Wniosek  będzie rozpatrywany, jeżeli klub przystąpi do konkursu i złoży w wymaganym terminie wniosek 
spełniający wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu i uchwale wskazanej w ust. 1.

4. Zgłoszony wniosek  powinien mieć istotne znaczenie dla tworzenia i poprawy warunków sprzyjających 
uprawianiu sportu oraz upowszechnianiu i krzewieniu sportu na terenie Gminy Dukla.

5. Dotacja, stanowiąca 90% ogółu kosztów realizowanego zadania, może  być przeznaczona na :

1) wydatki na realizcaję programów szkolenia sportowego;
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2) wydatki z tytułu zakupu sprzętu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego służącego 
uprawianiu sportu;

3) koszty organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach;

4) koszty korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5) wydatki z tytułu wynagradzania kadry szkoleniowej;

6) wydatki bieżące z tytułu utrzymania urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu;

7) wydatki z tytułu przygotowania i udziału klubu sportowego lub zawodnika w zawodach sportowych.

6. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;

2) transferu zawodnika pomiędzy klubami sportowymi;

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone;

4) zobowiązań klubu sportowego z zaciągnietej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz 
kosztów obsługi zadłużenia.

7. Burmistrz Dukli może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych 
informacji i dokumentów dotyczących wniosku.

8. Do wniosku należy załączyć:

1) aktualny pod wzgledem danych wypis z rejestru lub ewidencji, o ile nie jest dostępny w internetowej 
wyszukiwarce podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego;

2) statut  lub inny dokument określajacy przedmiot działaności wnioskodawcy;

3) informacje o posiadanych zasobach osobowych (wykaz trenerów, zawodników itp.).

9. Wnioskodawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte we wzorze wniosku 
(wniosek  kompletnie wypełniony). Jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez 
niego projektu, należy to jasno zaznaczyć, np. wpisać „nie dotyczy”; w przypadku znaku (gwiazdka) postąpić 
według instrukcji (niepotrzebne skreślić).

10. Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do 
reprezentacji wnioskodawcy.

11. Wniosek powinien   być podpisany przez  osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

§ 4. Od wnioskodawcy wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanym wsparciu finansowym ze 
środków budżetu Gminy Dukla, a po zakończeniu zadania – złożenia szczegółowego sprawozdania 
merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania na formularzy stanowiącym załącznik do  do uchwały Nr 
XXIV/138/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 września 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu 
wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Dukla w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi 
sportu (Dz. Urz. Woj.Podkarpackiego 2012 r., poz. 2125).

§ 5. Termin składania wniosków

1. Wnioski prawidłowo i kompletnie wypełnione należy złożyć w terminie do 30 grudnia 2014 roku 
w Urzędzie Miejskim w Dukli, Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla w pokoju nr 111- Biuro Obsługi Klienta.

2. Rozstrzygniecie kokursu nastąpi do 8 stycznia 2015 roku

§ 6. Ocena wniosków

1. Oceny wniosków dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Dukli w drodze odrębnego 
zarządzenia.

2. Przy wyborze projektów uwzględnia się w szczególności:

1) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs;

2) przedstawioną we wniosku kalkulacje kosztów realizacji zadania;
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3) planowany przez klub udział środków własnych (wymagany jest 10% własny wkład finasowy) lub środków 
pochodzących z innych źródeł;

4) możliwość realizacji projektu przez klub sportowy;

5) dotychczasowe wykorzytsanie przez klub sportowy dotacji z budżetu  Gminy Dukla, w tym rzetelność i sposób 
rozliczenia.

§ 7. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dukli i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dukli
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