ZARZĄDZENIE

Nr 79/z/2020

BURMISTRZA LUBSKA
z dnia 7.07.2020 r.
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu na realizację zadań w zakresie tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Lubsko w 2020 r.
Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
20 19 r. poz. 506, 1309,1571,1696, 1815 z późno zm.) oraz art. art. 27 ust. l i 2 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495,225 1 z późno zm.),
w zw. z § 4 ust. l Uchwały nr XXXVIII/ 194/ l6 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 li stopada
2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie
Gminy Lubsko (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 20l6r., poz. 2366), zarządza się, co następuje :
§ l . l. Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Lubsko w 2020 r.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego określonego w ust. l podmiotom uprawnionym
nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego
realizacj i.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie stanowi załącznik nr l do zarządzen ia.
§ 2. l. Oceny złożonych wniosków dokona komisja konkursowa powołana przez
Burmistrza Lubska odrębnym zarządzeni em.
2. Wnioski podlegają ocenie zgodnie z kryteriami ocen zawartymi w zarządzeniu
Burmistrza Lubska o powołaniu komisji konkursowej.
3. Wyboru wniosków do realizacji zadania publicznego dokona Burmistrz Lubska po
zapoznaniu się z wynikami oceny komisji konkursowej , o której mowa w ust. 2.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Naczelnikowi
Edukacji i Spraw Społecznych.
§ 4.

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Nr 79/z/2020
z dnia 7.07.2020 r.

Zarządzenia

BURMISTRZ LUBSKA
na podstawie §4 ust. l uchwały nr XXXVIIIIl941l6 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 listopada
2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finan sowania rozwoju sportu na terenie Gminy Lubsko
(Dz. Urz. Woj . Lubus. z2016 r., poz. 23 66)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ W
ZAKRESIE TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH

ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY LUBSKOW 2020 ...
Ogólna kwota dotacji: 210.000,00 zł.

l . Nazwa zadan ia: Rozwój sportu na terenie Gminy Lubsko.
Zadanie polegać będzie na wsparciu klubów sportowych, o których mowa wart. 3 i 4 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz.1468, 1495, 2251 z późno zm.), zwane dalej
"Kl ubami Sportowymi", w działaniu mają cych na celu:
l)

rea l izację

2) zakupu

programów szko lenia sportowego (bez wyżywienia),

sp rzętu

spoliowego,

3) pokrycia kosztów organizowania zawodów spOliowych lub uczestnictwa w tych zawodach (bez
wyżywi eni a),

4) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) pokrycia kosztów

szkoleń

i kursów trenerskich, w tym koszty dojazdu na szko lenia i kursy,

6) pokryc ia kosztów związanych z ob sługą

admini stracyjno-ks ięgową,

7) pokrycia kosztów badalllekarskich związanych z uczestnictwem klubu w rozgrywkach ligowych .
II. Warunki przyznawania dotacji.
l. Wnioski
Związk i

mogą składać

Kluby sportowe

biorące ud ział

w ligach organizowanych przez Polsk ie

Sportowe.

2. Kluby Sportowe nie

muszą pos iadać

statusu organizacj i pożytku publicznego.

3. Dotacj e zostaną przyznane Klubowi Sportowemu, który
stanowiącego załączn ik

I)

nazwę,

nr I do ogłoszenia,

adres, dane kontaktowe klubu

zawierający

złoży

w szczegól n ośc i :

ubiegającego s i ę

2) tennin i miejsce realizacj i zadania wraz z

stosowny wniosek wg wzoru

o dofinansowanie,

przewidywaną liczbą

3) dane o posiadanej kadrze instruktorskiej wraz z kwalifikacjami,
4)

kalkul ację

przewidywanych kosztów realizacji zadania,

uczestników,

5) wskazanie numeru rachunku bankowego klubu,
upoważnionych

6) wskaza nie osób

do reprezentowan ia klubu.

Wzór wniosku i sprawozdania z realizacji zadania jest do pobran ia ze strony internetowej
,\lIww.biR.lubsko.m lub w Urzędzie Miejskim w Lubsku.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dopuszcza s ię możliwość uzupełn i enia
niekompletnego wniosku w ciągu 3 dni od otrzymania wezwania do uzupełnienia wniosku
(telefonicznie, mailowo lub listownie).
Klub SpOltowy zakwa lifikowany do otrzymania dotacj i uzyska środki finansowe na podstaw ie umowy
zawartej Z Burmistrzem Lubska. Wzór umowy stanowi zał ącznik nr 2 do ogloszenia.
Nadzór nad realizacją umowy
Urzędu Miej skiego w Lubsku.

prowadzić będzie upoważn iony

przez Burmistrza Lubska pracownik

III. Terminy i warunki realizacj i zadania.
Zadanie powinno być realizowane w całości do 31 grudnia 2020 r. Z realizacji zadania dotowani
składąją sprawozdanie (załącznik nr 3 do ogłoszenia) wraz z potwierdzonymi kopiami dokumentów
księgowych potwierdzających wydatkowanie otrzymanych środków. Klub Sportowy składający
wniosek powinien posiadać odpowiednie do tego celu wyposażenie oraz dysponować zasobami
kadrowymi potrzebnymi do realizacj i zadania i nie d ziałać w celu osiągnięcia zysku.

IV. Termin sldadania ofert.
Do dnia 30.07.2020 roku do godz.14:00
V. Tcrmin, tryb i krytcl'ia stosowane przy dokonywaniu wyboru ofcrt.
W ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert Burmistrz Lubska ogłos i decyzję o wsparciu
realizacji zadania wybranego Klubu Sportowego po wyrażeniu opinii Komisji Konkursowej, o której
mowa § 4 ust. I uchwały 111' XXXVIIIII 9411 6 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 października 2016
r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowani a rozwoju SpOltu na terenie Gminy Lubsko.
Lista klubów wybrana przez Burmistrza Lubska do realizacji zadnia wywieszona zostanie na tablicy
ogłoszet\ Urzędu Miejskiego w Lubsku, a także umieszona zostanie na stronie Biuletynu Informacj i
Publicznej Gminy Lubsko.
Przy ocenie wniosków o wsparcie zadania
I)

możliwości

będą

brane pod

uwagę między

innymi:

realizacji zadania;

2) kalkulacja kosztów realizacji 7..adania;
3) posiadane środki
4)

zaangażowanie

5)

atrakcyjność

6)

własne

i wnioskowana kwota;

wolontariuszy w

realizację

zadania;

realizacji;

wcześniejsza współpraca

z

gminą

Lubsko w realizacji wspieranego zadania;

7)

osiągnięcia

8)

ilość

sportowe Klubu Sportowego;

zawodników wg aktualnych kart zawodniczych.

VI. Informacje dodatkowe.
Ofertę konkursową

w wersji papierowej na

rea li zację wyżej

wymienionego zadania

nal eży przesłać

na adres:
Urząd

Miej ski w Lubsku, 68-300 Lubsko, pl. Wolnośc i I lub złożyć oso bi śc ie w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Lubsku w zamkniętej kopercie, pod rygorem ni eważnośc i w nieprzekracza lnym tenninie
do 30.07.2020 roku do godz.14:00 z adnotacją:
"Konkurs Ofert - Kluby Sportowe".

