ZARZ1\DZENIE N r 94/z/2021
BURMISTRZA LUBSKA
z dnia 21.09.2021 r.
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu na realizacj~ zadaii w zakresie tworzenia
warunkow sprzyjaj~cych rozwojowi sportu na terenie Gminy Lubsko w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzCldzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz.713,1378 z p6in. zm.) oraz art. art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. 0 sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z p6in. zm.), w zw. z § 4 ust.l
Uchwaly nr XXXVIIII194116 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie
okreslenia warunk6w i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Lubsko (Dz. Urz.
Woj. Lubus. z 2016r., poz. 2366), zarzCldza siy, co nastypuje:
§ 1. 1. Oglasza siy otwarty konkurs na realizacjy zadan w zakresie tworzenia
warunk6w sprzyjajClcych rozwojowi sportu na terenie Gminy Lubsko w 2021 r.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego okreSlonego w ust. 1 podmiotom uprawnionym
nast~pi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego
realizacji.
-3. Trese ogloszenia 0 otwartym konkursie stanowi zalClcznik nr 1 do zarzCldzenia.

§ 2. 1. Oceny zlozonych wniosk6w dokona komisja konkursowa powolana przez
Burmistrza Lubska odrybnym zarzCldzeniem.
2. Wnioski podlegaj~ ocenie zgodnie z kryteriami ocen zawartymi w zarz~dzeniu
Burmistrza. Lubska 0 powolaniu komisji konkursowej.
I

3. Wyboru wniosk6w do realizacji zadania publicznego dokona'Burmistrz Lubska po
zapoznaniu siy z wynikami oceny komisji konkursowej, 0 kt6rej mowa w ust. 2.

§ 3. Wykonanie ZarzCldzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy i Naczelnikowi Wydzialu
Edukacji i Spraw Spolecznych.

§ 4.

Zarz~dzenie

wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Zal~cznik

do

nr 1
Nr 94/Z/2021
z dnia 21.09.2021 r.

Zarz~dzenia

BURMISTRZ LUBSKA
na podstawie §4 ust. 1 uchwaly nr XXXVIII/194116 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 listopada
2016 r. w sprawie okreslenia warunkow i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Lubsko
(Dz. Urz. Woj. Lubus. z2016 r., poz. 2366)

OGLASZA OTWARTY KONKURS NA REALIZACJF; ZADAN W
ZAKRESIE TWORZENIA WARUNKOW SPRZYJAJ1\CYCH
ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY LUBSKO W 2021 r.
Ogolna kwota dotacji: 61 000,00 zI.

1. Nazwa zadania: Rozwoj sportu na terenie Gminy Lubsko.
Zadanie polegac bydzie na wsparciu klubow sportowych, 0 ktorych mowa wart. 3 i 4 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. 0 sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 z potn. zm.), zwane dalej "Klubami
Sportowymi", w dzialaniu majq.cych na celu:
1) realizacjy programow szkolenia sportowego (bez wYZywienia),
2) zakupu sprzytu sportowego,
3) pokrycia kosztow organizowania zawodow sportowych lub uczestQictwa w tych zawodach (bez
wyzywienia),
4) pokrycia kosztow korzystania z obiektow sportowych dla celow szkolenia sportowego,
5) pokrycia kosztow szkolen i kursow trenerskich, w tym koszty dojazdu na szkolenia i kursy,
6) pokrycia kosztow zwiq.zanych z obslugq. administracyjno-ksiygowq.,
7) pokrycia kosztow badan lekarskich zwiq.zanych z uczestnictwem klubu w rozgrywkach ligowych.

II. Warunki przyznawania dotacji.
1. Wnioski mogq. skladac Kluby sportowe biorq.ce udzial w ligach organizowanych przez Polskie
Zwiq.zki Sportowe.
2. Kluby Sportowe nie muszq. posiadac statusu organizacji pOZytku publicznego.
3. Dotacje zostanq. przyznane Klubowi Sportowemu, ktory zlozy stosowny wniosek wg wzoru
stanowiq.cego zalq.cznik nr 1 do ogloszenia, zawierajq.cy w szczegolnosci:
1) nazwy, adres, dane kontaktowe klubu ubiegajq.cego siy 0 dofinansowanie,
2) termin i miejsce realizacji zadania wraz z przewidywanq.liczbq. uczestnikow,
3) dane

0

posiadanej kadrze instruktorskiej wraz z kwalifikacjami,

4) kalkulacjy przewidywanych kosztow realizacji zadania,

5) wskazanie numeru rachunku bankowego klubu,
6) wskazanie osob upowaznionych do reprezentowania klubu.
Wzor wniosku i sprawozdania z realizacji zadania jest do pobrania ze strony internetowej
~y_\:Y~J2iJ2.cL~!"95k<2,pllub w Urzydzie Miejskim w Lubsku.
Wnioski zlozone po terminie nie byd~ rozpatrywane. Dopuszcza siy mozliwose uzupelnienia
niekompletnego wniosku w ci~gu 3 dni od otrzymania wezwania do uzupelnienia wniosku
(telefonicznie, mailowo lub listownie).
Klub Sportowy zakwalifikowany do otrzymania dotacji uzyska srodki finansowe na podstawie umowy
zawartej z Burmistrzem Lubska. Wzor umowy stanowi zal~cznik nr 2 do ogloszenia.
Nadzor nad realizacj~ umowy prowadzie bydzie upowazniony przez Burmistrza Lubska pracownik
Urzydu Miejskiego w Lubsku.

III. Terminy i warnnki realizacji zadania.
Zadanie powinno bye realizowane w calosci do 31 grudnia 2021 r. Z realizacji zadania dotowani
skladaj~ sprawozdanie (zal~cznik nr 3 do ogloszenia) wraz z potwierdzonymi kopiami dokumentow
ksiygowych potwierdzaj~cych wydatkowanie otrzymanych srodkow. Klub Sportowy skladaj~cy
wniosek powinien posiadae odpowiednie do tego celu wyposazenie oraz dysponowae zasobami
kadrowymi potrzebnymi do realizacji zadania i nie dzialae w celu osi~gniycia zysku.

IV. Termin skladania ofert.
Do dnia 22.10.2021 rokn do godz.14:00
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywanin wyborn ofert.
W ci~gu 30 dni od uplywu terminu skladania ofert Burmistrz Lubska oglosi decyzjy 0 wsparciu
realizacji zadania wybranego Klubu Sportowego po wyrazeniu opinii Komisji Konkursowej, 0 ktorej
mowa § 4 ust. 1 uchwaly nr XXXVIIII194/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia
23 paidziernika
2016 r. w sprawie okreslenia warunkow i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy
Lubsko.
Lista klubow wybrana przez Burmistrza Lubska do realizacji zadnia wywieszona zostanie na tablicy
ogloszell Urzydu Miejskiego w Lubsku, a takze umieszona zostanie na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Lubsko.
Przy ocenie wnioskow 0 wsparcie zadania

byd~

brane pod uwagy miydzy innymi:

I) mozliwosci realizacji zadania;
2) kalkulacja kosztow realizacji zadania;
3) posiadane srodki wlasne i wnioskowana kwota;
4) zaangazowanie wolontariuszy w realizacjy zadania;
5) atrakcyjnose realizacji;
6) wczesniejsza wspolpraca z gmin~ Lubsko w realizacji wspieranego zadania;

7)

osi~gniycia

sportowe Klubu Sportowego;

8) ilosc zawodnik6w wg aktualnych kart zawodniczych.

VI. Informacje dodatkowe.
Oferty konkursow~ w wersji papierowej na realizacjy wyzej wymienionego zadania naleZy przeslac
na adres:
Urz~d

Miejski w Lubsku, 68-300 Lubsko, pI. Wolnosci I lub zloZyc osobiscie w sekretariacie Urzydu
Miejskiego w Lubsku w zamkniytej kopercie, pod rygorem niewaznosci w nieprzekraczalnym terminie
do 22.10.2021 roku do godz.14:00 z adnotacj~:
"Konkurs Ofert - Kluby Sportowe".

