
ZARZĄDZENIE NR 110/19
PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju 
sportu w 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz § 5 ust. 1 uchwały nr XVI/199/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 
16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie 
Miasta Zduńska Wola (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 300) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu 
w 2019 r. w ramach:

1) zadania nr 1 pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego, organizacja i udział w zawodach oraz rozgrywkach 
sportowych w różnych dziedzinach sportu”;

2) zadania nr 2 pn. „Organizacja imprez i zawodów sportowych pod patronatem Prezydenta Miasta Zduńska 
Wola”.

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju 
sportu w 2019 r. stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Zduńska 
Wola.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń 
w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

 

Prezydent Miasta

Konrad Pokora
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Załącznik do Zarządzenia Nr 110/19

Prezydenta Miasta Zduńska Wola

z dnia 7 marca 2019 r.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Zduńska Wola na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz § 5 ust. 1 uchwały nr XVI/199/11 Rady 
Miasta Zduńska Wola z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania 
finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Zduńska Wola (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 300) 
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2019 r. 

I. RODZAJE ZADAŃ:

Zadanie nr 1 pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego, organizacja i udział w zawodach oraz 
rozgrywkach sportowych w różnych dziedzinach sportu”.

Zadanie nr 2 pn. „Organizacja imprez i zawodów sportowych pod patronatem Prezydenta Miasta 
Zduńska Wola”.

II. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ:

1. Termin realizacji zadania zostanie szczegółowo wskazany w zawartej umowie o wsparcie realizacji 
przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu.         .

2. Dotacje mogą otrzymać kluby sportowe prowadzące działalność sportową na terenie Miasta Zduńska 
Wola, niedziałające w celu osiągnięcia zysku i niezaliczane do sektora finansów publicznych, realizujące cel 
publiczny, o którym mowa w § 3 uchwały nr XVI/199/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 16 grudnia 2011 r. 
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Zduńska 
Wola (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 300).

3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi 
przepisami prawa.

4. Udzielona dotacja może być przeznaczona na dofinansowanie:

1) wydatków na realizację programów szkolenia sportowego, w tym kosztów ubezpieczenia zawodników, 
zakup strojów sportowych, odżywek, witamin, środków medycznych oraz kosztów odnowy biologicznej;

2) wydatków z tytułu zakupu sprzętu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego służącego 
do uprawiania sportu, w tym zakupu sprzętu multimedialnego niezbędnego do celów szkoleniowych;

3) kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach, w tym opłaty 
sędziowskie, opłaty startowe, ubezpieczenie zawodników, zapewnienie opieki medycznej, kosztów transportu, 
zakwaterowania, wyżywienia lub delegacji;

4) kosztów korzystania z obiektów sportowych do celów szkolenia sportowego;

5) wydatków z tytułu wynagrodzenia kadry szkoleniowej;

6) wydatków bieżących z tytułu utrzymania urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu;

7) wydatków z tytułu przygotowania i udziału klubu sportowego lub zawodnika w zawodach sportowych, 
w tym zakup medali, pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych;

8) kosztów pobytu na obozach sportowych i zgrupowaniach szkoleniowych zawodników oraz kadry 
szkoleniowej, w tym koszty dojazdu;

9) wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji kadry szkoleniowej zawodników do wysokości 5% 
kwoty dotacji;

10) kosztów związanych z obsługą administracyjno-księgową służącą realizacji zadania do wysokości 5% 
kwoty dotacji.  

5. Dotację może otrzymać klub sportowy, który spełnia następujące warunki:

1) prowadzi działalność sportową na terenie Miasta Zduńska Wola;

2) trenerzy i instruktorzy klubu posiadają tytuł uprawniający do prowadzenia zajęć w danej dyscyplinie 
sportu.
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6. Dotacja z budżetu Miasta Zduńska Wola może być przyznana do wysokości 90% planowanych kosztów 
realizacji zadania.   

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe składają w terminie wskazanym w ogłoszeniu odrębną 
ofertę o przyznanie wsparcia na realizację danego zadania wskazując, w przypadku zadania nr 1 dziedzinę 
sportu, w której zadanie będzie realizowane, a w przypadku zadania nr 2 wskazując nazwę imprezy lub 
zawodów sportowych.

2. Oferta o przyznanie dotacji na wsparcie przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu musi zostać złożona 
zgodnie z jej wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/199/11 Rady Miasta Zduńska Wola 
z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na 
terenie Miasta Zduńska Wola (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 300) oraz należy dołączyć do niej:

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji klubów sportowych wystawiony nie później niż na 
3 miesiące przed terminem złożenia oferty;

2) statut klubu sportowego;

3) dokumenty potwierdzające tytuł zawodowy trenera lub instruktora, uprawniające do prowadzenia zajęć 
w danej dyscyplinie sportu;

4) sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok poprzedzający ubieganie się o dotację (w przypadku braku 
sprawozdania finansowego należy złożyć oświadczenie o aktualnym stanie finansów).

3. Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 22 marca 2019 r. do godziny 15.00 osobiście 
w zamkniętej kopercie w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 
Zduńska Wola (budynek nr 2, parter) ze wskazaniem zadania, którego dotyczy oferta tj.:

„Oferta na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku: zadanie nr 1 pn.  
Prowadzenie szkolenia sportowego, organizacja i udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych 
w różnych dziedzinach sportu (nazwa dziedziny sportu)"   

lub

„Oferta na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku: zadanie nr 2 pn. 
Organizacja imprez i zawodów sportowych pod patronatem Prezydenta Miasta Zduńska Wola - (nazwa 
zawodów lub imprezy sportowej)”.

5. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Zduńska Wola.

IV. TERMIN I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT:

1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od dnia, w którym upłynął termin ich składania.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2019 r. o godzinie 10.00 w Gabinecie Radnego Urzędu Miasta 
Zduńska Wola (budynek nr 1, pokój 101) przez powołaną odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Zduńska 
Wola komisję konkursową. 

3. Komisja konkursowa po otwarciu ofert przekaże je Radzie Sportu w Zduńskiej Woli w celu ich 
zaopiniowania. W przypadku, gdy Rada Sportu w Zduńskiej Woli wobec przedstawionych ofert nie wyrazi 
opinii w terminie 14 dni od ich otrzymania, z upływem tego terminu uznaje się, że wydała opinię niewnoszącą 
zastrzeżeń.

4. Złożone oferty zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję konkursową.

5. Przy ocenie formalnej komisja konkursowa bierze pod uwagę:

1) czy ofertę złożył podmiot uprawniony do uczestnictwa w konkursie;

2) czy ofertę złożono w terminie określonym w ogłoszeniu;

3) czy ofertę złożono w sposób i w miejscu określonym w ogłoszeniu;

4) czy ofertę złożono na obowiązującym wzorze;

5) czy podmiot, który złożył ofertę w swoim statucie przewiduje prowadzenie działalności w zakresie 
objętym konkursem;

6) czy oferta zawiera wymagane załączniki;

7) czy oferta zawiera wymagane podpisy.

6. Oferta, która nie spełnia wymogów formalnych nie podlega ocenie merytorycznej.

7. Przy ocenie merytorycznej komisja konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria:
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1) wyniki sportowe osiągnięte przez zawodników klubu sportowego za rok poprzedni (nie dotyczy 
podmiotów, które rozpoczęły działalność sportową w roku poprzednim lub w roku ubiegania się o dotację);

2) znaczenie zgłoszonego do realizacji zadania celu publicznego dla rozwoju sportu na terenie Miasta 
Zduńska Wola;

3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ogłoszony konkurs;

4) przedstawioną w ofercie kalkulację kosztów realizacji zadania;

5) prawidłowe oraz terminowe rozliczenie dotacji za rok poprzedni (nie dotyczy podmiotów, które nie

korzystały z dotacji w roku poprzednim);

6) możliwość realizacji zadania przez klub sportowy.

V. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA DOTACJĘ:

Na realizację zadań objętych konkursem zaplanowano udzielenie dotacji w łącznej wysokości:

1) 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania nr 1 pn. 
„Prowadzenie szkolenia sportowego, organizacja i udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych 
w różnych dziedzinach sportu”;

2) 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania nr 2 pn. „Organizacja 
imprez i zawodów sportowych pod patronatem Prezydenta Miasta Zduńska Wola”;

stanowiących wsparcie finansowe w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu.

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Prezydent Miasta Zduńska Wola zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, 
przesunięcia terminu składania ofert, terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz zmiany lub odwołania treści 
niniejszego ogłoszenia.
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