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Działając na podstawie art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298; z późn. zm.) 

oraz Uchwały Nr XVIII/153/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania 

finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Sandomierza 

Burmistrz Sandomierza ogłasza 

otwarty konkurs ofert – wniosków na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji w 2010 r. projektów klubów sportowych z zakresu 

rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Sandomierza  

 

1.        Wysokość środków na realizację projektów w zakresie wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego w roku 2010 –        

250 000 PLN.  

A. Ostateczna kwota na realizację powyŜszych projektów określona zostanie w umowie dotyczącej realizacji danego projektu.  
B. Formą finansowania realizacji projektu będzie dotacja celowa przekazywana z budŜetu miasta Sandomierza na rzecz Wnioskodawcy – 
beneficjenta na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/153/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
27 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta 
Sandomierza.  

 
2. Termin i warunki składania ofert: 
 

A. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest sporządzenie oferty-wniosku według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Uchwały  Nr 
XVIII/153/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego 
rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Sandomierza. 
B. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej na prowadzenie szkolenia sportowego jest: 
- zrzeszanie zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportu i posiadających licencję zawodnika, kartę zgłoszenia lub inny 
dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym. 
- uprawianie dyscypliny olimpijskiej lub nie olimpijskiej. 
C. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej na organizację imprez sportowych jest: 
- organizowanie imprezy sportowej o zasięgu międzynarodowym lub ogólnokrajowym 
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- organizowanie imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, jeŜeli impreza ta przyczynia się do istotnej popularyzacji danej dyscypliny 
sportowej.  
D. Celem realizacji zgłaszanych do konkursu projektów powinna być: 
a) popularyzacja określonych dyscyplin sportu kwalifikowanego 
b) przygotowania klubu lub zawodników tego klubu do udziału we współzawodnictwie lub konkretnych zawodach w określonej 
dziedzinie sportu kwalifikowanego 
c) udział klubu lub zawodnika tego klubu we współzawodnictwie lub konkretnych zawodach w określonej dyscyplinie sportu 
kwalifikowanego 
d) organizacja imprez sportowych w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego 
- pod warunkiem ich realizacji na terenie Sandomierza.    
E. Ofertę naleŜy złoŜyć w zaklejonej i opieczętowanej kopercie, oznaczonej nazwą projektu oraz nazwą i adresem oferenta. 
F. Do oferty naleŜy dołączyć ponadto niŜej wymienione dokumenty: 

– Aktualny /wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert/ odpis z rejestru lub 
odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go 
reprezentujących. 

– Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za 
ostatni rok  

– Aktualny statut organizacji. 
-          WaŜną licencję klubu. 
– Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i numeru REGON. 
– Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płaceniu składek (wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert).  
– Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w płaceniu składek (wystawione nie wcześniej niŜ 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert). 
– Opinię banku prowadzącego rachunek oferenta, potwierdzającą brak zajęcia z jakiegokolwiek tytułu egzekucyjnego 

(wystawiona nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 
– Informację o odpowiednich kwalifikacjach trenerów/instruktorów mających prowadzić szkolenie sportowe.  

G. W przypadku załączenia do oferty kopii jakiegokolwiek dokumentu – winna być ona potwierdzona przez organ wydający dokument, 
bądź przez osoby upowaŜnione do reprezentowania oferenta.  
H. UpowaŜnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych, załączonych do oferty 
dokumentów. 
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I. Termin składania ofert upływa dnia 1 marca 2010 roku o godzinie 09.30 (w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej 
wpływu do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu). 
J. Ofertę naleŜy złoŜyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu - Plac Poniatowskiego 3. 
K. Oferta złoŜona na innym niŜ wymieniony w punkcie 2A druku, niekompletna, nieprawidłowo wypełniona lub złoŜona po terminie, 
zostanie odrzucona z przyczyn formalnych. 
L. Niezbędne do złoŜenia oferty druki moŜna otrzymać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, ul. 
Rynek 20 lub pobrać ze strony internetowej-Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego: http://bip.um.sandomierz.pl 
Ł. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 

 
3.        Zasady przyznawania dotacji 
 

A. W wyniku rozpoznania zgłoszonych przez kluby sportowe projektów miasto Sandomierz moŜe udzielić wsparcia finansowego na 
realizację projektów jednemu lub kilku wnioskodawcom w granicach łącznej kwoty określonej w punkcie 1.  
B. Wsparcie finansowe przekazane klubowi na realizację projektów w zakresie sportu kwalifikowanego nie moŜe być przeznaczone na 
wydatki z tytułu: 
- kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałoŜonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu, 
- zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej poŜyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłuŜenia 
(§ 3 ust. 3 Uchwały Nr XVIII/153/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu 
wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Sandomierza).    
C. ZłoŜenie oferty o dotacje nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków w wysokości,  
o którą występuje oferent. 

 
4.        Termin i warunki realizacji projektów. 
 

A. Termin realizacji projektów obejmuje okres od marca do grudnia 2010 roku.  
B. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania projektów regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Sandomierz, 
a wybranym oferentem - wzór umowy stanowi zał. Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/153/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2008 
r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Sandomierza.  
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5.        Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 
 

A. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 marca 2010 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 
pokój Nr 11. 
B. Otwarcia ofert i ich oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta. Z czynności tych sporządzony zostanie 
pisemny protokół.  
C. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 

– Zgodność zgłoszonego projektu z ideą rozwoju sportu kwalifikowanego w Sandomierzu. 
– MoŜliwość realizacji projektu przez oferenta, posiadane moŜliwości kadrowe i rzeczowe oraz dotychczasowe 
doświadczenia w realizacji projektów podobnego rodzaju. Posiadanie bazy lokalowej i jej standard, wyposaŜenie placówki, 
warunki sanitarne; zakładana liczba uczestników realizowanego projektu. 
– Kalkulacja kosztów realizacji projektu, w tym wysokość środków własnych pozyskanych od innych podmiotów. 
Wiarygodność finansowa oferenta-sposób rozliczania poprzednich dotacji (o ile były przyznawane). 
– Adekwatność załoŜeń oferty w odniesieniu do zakładanych rezultatów realizacji projektu w zakresie rozwoju sportu 

kwalifikowanego na terenie Sandomierza. 
D. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. 
E. Burmistrz Sandomierza zawiadomi pisemnie wnioskodawców, których oferty zostały odrzucone.  
F. Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna. 
G. Warunkiem zawarcia umowy jest w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niŜ wnioskowana - korekta kosztorysu projektu. 
H. Beneficjent jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, o której mowa w 
pkt. 1B – czyli do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo księgowej środków finansowych otrzymanych jako dotacja 
celowa na realizację projektu, a takŜe do prowadzenia wszelkiej innej dokumentacji umoŜliwiającej ocenę realizacji projektu pod 
względem rzeczowym i finansowym.  
I . Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania 
merytorycznego i finansowego, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/153/2008 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego 
na terenie Miasta Sandomierza.  

 
6.        Inne informacje 
 

A. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania  ofert. 
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B. Wyniki konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sandomierzu - Pl. Poniatowskiego 3 
oraz publikację ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.  
C. Konkurs moŜe zostać uniewaŜniony w przypadku gdy: 

• nie wpłynęła Ŝadna oferta,  
• wpłynęła jedna oferta nie spełniająca wymaganych warunków, 
• Ŝadna z ofert nie spełnia wymaganych warunków, 
• wystąpiła istotna zmiana okoliczności uniemoŜliwiająca zawarcie umowy, której nie moŜna było wcześniej przewidzieć 

D. Wszelkie wyjaśnienia i szczegółowe informacje dot. konkursu moŜna uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego w Sandomierzu – ul. Rynek 20 oraz pod nr tel. 0-15 644 01 33 lub 0-15 644 01 40. 

 
Osobą upowaŜnioną do kontaktów z oferentami jest: 

 
- dr Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału EKiS UM Sandomierz. 

 
 

 
Burmistrz Sandomierza 
 

                                                                                                                                                         mgr inŜ. Jerzy Borowski 
 
 
 
 
(oprac. mgr Magdalena śukowska) 
 


