
ZARZĄDZENIE NR 316/2018
WÓJTA GMINY MIELEC

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w 2018 roku celu publicznego
w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielec

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 ze zm.), 
Uchwały Nr XIX/138/2012 Rady Gminy Mielec z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu 
finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mielec ( Dz. Urz. Woj. Podk. z 23 kwietnia 2012 r. poz. 958).

WÓJT GMINY MIELEC
postanawia:

§ 1. 

1. Ogłosić  otwarty konkurs na realizację w 2018 roku celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju   sportu 
w Gminie Mielec.

2. Warunki konkursu, o którym mowa w § 1 określa ogłoszenie stanowiące załącznik
do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 

Ogłoszenie podlega podaniu do wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy 
ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Mielec.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Mielec

Józef Piątek
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Załącznik do Zarządzenia Nr 316/2018

Wójta Gminy Mielec

z dnia 28 marca 2018 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 ze zm.), 
Uchwały Nr XIX/138/2012 Rady Gminy Mielec z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu 
finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mielec ( Dz. Urz. Woj. Podk. z 23 kwietnia 2012 r. poz. 958).

WÓJT GMINY MIELEC
OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w 2018 r. celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielec pn. 
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2018 roku z różnych dyscyplin  
sportowych .”

1. Adresaci konkursu.

Konkurs adresowany jest do klubów sportowych działających na obszarze Gminy Mielec, 
nie działających w celu osiągnięcia zysku .

2. Rodzaj zadań i wysokość przeznaczonych środków finansowych.

1) Przedmiotem konkursu jest wspieranie rozwoju sportu w następującym zakresie:

a) poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Mielec;

b) zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Mielec do działalności sportowej prowadzonej przez kluby 
sportowe.

c) rozwój aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Mielec poprzez udział
w sporcie i rekreacji ruchowej, współzawodnictwie organizowanym w formie zawodów sportowych, 
rozgrywek ligowych, turniejów o charakterze niezawodowym w tym prowadzonych przez Związki 
Sportowe.

d) wspierania sportu amatorskiego rozumianego jako uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, oraz 
szkoleniu przez zawodników dobrowolnie i nieodpłatnie.

e) wspieranie sportu szkolnego w szkołach na terenie Gminy Mielec.

2) Na realizację zadań przeznacza się kwotę  165 000 zł

3) Kwota przeznaczona na realizację w 2018 r. celu publicznego w zakresie rozwoju sportu
w Gminie Mielec może ulec zmianie z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu 
ogłoszenia konkursu.

3. Zasady przyznania dotacji.

1) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Mielec 
na wspieranie finansowe rozwoju sportu w Gminie Mielec, który stanowi załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XIX/138/2012 Rady Gminy Mielec  z dnia 15 marca 2012 r.  w sprawie określenia 
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mielec w terminie i w sposób określony 
w niniejszym ogłoszeniu.

2) W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku błędów formalnych, podmiot biorący udział 
w konkursie zostanie o tym fakcie powiadomiony pisemnie, mailowo lub telefonicznie. 

Wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków  i poprawienia błędów w terminie 
3 dni od daty otrzymania powiadomienia o ich  wystąpieniu ale tylko na etapie oceny formalnej 
wniosku.
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Bezskuteczny upływ powyższego terminu skutkuje odrzuceniem wniosku.

3) Wnioski, które przeszły ocenę formalną przechodzą do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna 
wniosków polega na przyznaniu określonej liczby punktów przez komisję według kryteriów wymienionych 
w karcie oceny merytorycznej wniosku.

4) Na etapie oceny merytorycznej komisja może żądać od wnioskodawcy dodatkowych wyjaśnień treści 
wniosku, z zastrzeżeniem, że złożone wyjaśnienia nie mogą skutkować zmianami wniosku.

5) Ocena formalna i merytoryczna wniosków odbywa się na podstawie karty oceny, której wzór określa Wójt.

6) Odrzuceniu ulegają wnioski, w których suma punktów oceny merytorycznej wyniesie mniej niż 
20 pkt.

7) Wnioskodawca winien złożyć wniosek zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie 
zadania w sposób efektowny, oszczędny i terminowy.

8) Za rzetelność, poprawność i kompletność wniosku oraz zawarte w nim informacje odpowiada 
wnioskodawca.

9) Dofinansowanie realizowanego zadania nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów zadania. 
Wnioskodawca musi wykazać łącznie minimum 5% środków finansowych własnych, środków 
pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego na realizację zadania publicznego.

10) Terminowe złożenie poprawnego i kompletnego wniosku w ramach konkursu nie jest równoznaczne 
z przyznaniem dotacji.

11) Komisja konkursowa proponuje wysokość dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu, 
w zależności od ilości uzyskanych punktów, zakresu i charakteru  oraz możliwości realizacji zadania 
objętego wnioskiem oraz kalkulacją kosztów jego realizacji.

12) Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej wg. załącznika
Nr 2 do Uchwały Nr XIX/138/2012 Rady Gminy Mielec  z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mielec pod rygorem 
nieważności.

13) Upoważnieni przedstawiciele klubów sportowych zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się 
w Urzędzie Gminy Mielec w wyznaczonym terminie w celu podpisania umowy.

14) Niedotrzymanie  terminu o którym mowa w pkt. 13 jest jednoznaczne z rezygnacją
z przyznanej dotacji.

15) Dotacja służąca realizacji celu publicznego może być przeznaczona w szczególności na:

a) realizację programów szkolenia sportowego,

b) zakup sprzętu sportowego,

c) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

d) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

e) wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

16) Z dotacji nie mogą być by finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

a) wydatków majątkowych,

b) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

c) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy
lub zawodnika tego klubu,

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

e) Koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy 
o udzielenie dotacji.

4. Termin i warunki realizacji zadania.
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1) Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego
w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XIX/138/2012 Rady Gminy Mielec  z dnia 15 marca 2012 r.  w sprawie 
określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mielec

2) Proponowane zadania mogą być realizowane w terminie od dnia podpisania umowy 
o dofinansowanie do 10 grudnia 2018 roku.

3) Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

5. Terminy i sposób składania ofert.

1) Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Mielec, ul. 
Głowackiego 5, 39-300 Mielec do dnia 12 kwietnia 2018 roku, do godz.10.00.

2) Wnioski należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką teleadresową wnioskodawcy 
z dopiskiem :

Konkurs ofert pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci 
       i młodzieży w 2018 roku z różnych dyscyplin  sportowych .”

3) Wniosek należy złożyć na wzorze dostępnym w pok. 8 Urzędu Gminy Mielec oraz 
do pobrania ze strony www.gmina.mielec.pl .

4) Jeden wnioskodawca w ramach jednego zadnia może złożyć tylko jeden wniosek.

5) Odrzuceniu podlegają wnioski: złożone po terminie, złożone niezgodnie ze wzorem, złożone przez podmiot 
nieuprawniony, nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, 
błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione lub uzupełnione w wyznaczonym 
terminie, nie spełniające kryteriów oceny formalnej.

6) Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożony tylko jeden 
wniosek.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków.

1) Rozpatrzenie wniosków nastąpi w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania wniosków, o którym 
mowa w ust. 5 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.

2) Wyboru wniosków dokonuje Komisja Konkursowa  i przedkłada je Wójtowi Gminy Mielec.

3) Regulamin pracy Komisji Konkursowej określa Wójt Gminy Mielec w drodze zarządzenia.

4) Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, publikację 
w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej www.gmina.mielec.pl ,

7. Kryteria stosowane przy wyborze ofert.

1)  Kryteria oceny formalnej:

a) czy wniosek został złożony w terminie,

b) czy wniosek jest złożony na właściwym formularzu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie,

c) czy wniosek został złożony na zadanie ogłoszone w konkursie,

d) czy podmiot składający wniosek jest uprawniony do jego złożenia zgodnie
z ogłoszeniem konkursu,

e) czy wniosek zawiera wymagane załączniki,

f) czy wniosek oraz wymagane załączniki są podpisane przez osoby  uprawnione,

g) czy przedmiot działalności statutowej jest zgodny z zakresem zadań wskazanym 
w ogłoszeniu,

h) czy wniosek jest zgodny z celem publicznym,

2) Kryteria merytoryczne:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę,
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b) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, koszty 
realizacji planowanego zadania,  celowość, efektywność, poprawność,

c) doświadczenie podmiotu w realizacji zadań publicznych,

d) posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe,

e) liczba osób objętych projektem,

f) udział wkładu własnego podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie,

g) ocena jakości wykonania wcześniej powierzonych zadań, tym rzetelność, terminowość 
i prawidłowość rozliczenia zadań w latach ubiegłych,

h) zgodność wniosku z zakresem zadań wymienionych w pkt. 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

8. Decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Mielec po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. 
Decyzja Wójta jest ostateczna.

9. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru wniosku i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

10. Wójt Gminy Mielec zastrzega sobie prawo:

1) unieważnienia konkursu bez podania przyczyny,

2) zamknięcia konkursu bez wybrania któregokolwiek wniosku.

11. Postanowienia końcowe.

1) Kwota przyznanej dotacji może być inna od określonej we wniosku. W przypadku przyznania dotacji 
w wysokość innej niż wnioskowana, klub sportowy zobowiązany jest do złożenia skorygowanego wniosku 
(uwzględniającego wysokość przyznanych środków) na realizację zadania publicznego wg. załącznika 
Nr 1 do Uchwały Nr XIX/138/2012 Rady Gminy Mielec  z dnia 15 marca 2012 r.  w sprawie określenia 
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mielec. Korekta wniosku będzie 
warunkiem zawarcia umowy.

2) O podjętych decyzjach składający wniosek powiadamiani będą pisemnie.

3) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia dotacji zadania będzie regulować 
umowa zawarta pomiędzy klubem sportowym a Gminą Mielec.

4) Przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztorysu przekraczające 20 % kwoty danej pozycji kosztorysu wymaga 
sporządzania aneksu do umowy.

5) Koszty związane z realizacją dotowanego zadania powstałe przed lub po terminie jego realizacji 
określonym w umowie nie będą pokrywane ze środków dotacji. Tak powstałe koszty mogą być pokryte ze 
środków własnych klubu sportowego.

6) Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Mielec 
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec pok. nr 8, tel. 017 774-56-36.
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