ZARZĄDZENIE NR 4/2022
WÓJTA GMINY JAWORZE
z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania celu publicznego
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Jaworze
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz § 6 i 7 uchwały Nr XL/324/10 Rady Gminy
Jaworze z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań
własnych Gminy Jaworze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu ze zmianami (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z 2011 r. Nr 1 poz. 15 oraz z 2014 r. poz. 3133),
zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania
rozwojowi sportu w gminie Jaworze, o którym mowa w § 6 uchwały Nr XL/324/10 Rady Gminy
Jaworze z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań
własnych Gminy Jaworze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu ze zmianami (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z 2011 r. Nr 1 poz. 15, z 2014 r. poz. 3133) - zgodnie z treścią załącznika nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Treść załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega publikacji na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jaworze oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jaworze.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do zarządzenia Nr 4/2022
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 12 stycznia 2022 r.
WÓJT GMINY JAWORZE
na podstawie § 6 i 7 uchwały Nr XL/324/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Jaworze w zakresie
sprzyjania rozwojowi sportu ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. Nr 1 poz. 15;
z 2014 r. poz. 3133),
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania celu publicznego
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Jaworze.
§ 1. Konkurs adresowany jest do podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych
i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Jaworze prowadzą działalność
sportową.
§ 2. 1. Na realizację zadania w ramach ogłoszonego konkursu ofert przeznacza się środki
finansowe w wysokości 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych i 00/100).
2. Przyznane środki finansowe zostaną przekazane w formie dotacji celowej zgodnie
z art. 126 i art. 221 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), która jest przeznaczona na dofinansowanie projektu służącego
realizacji celu publicznego w zakresie:
a) poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych na terenie gminy
Jaworze lub;
b) zwiększeniu dostępności mieszkańców gminy Jaworze do działalności sportowej prowadzonej
przez kluby sportowe.
3. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą
Jaworze a podmiotem, o którym mowa w § 1, którego projekt został przyjęty do realizacji, która
będzie określać w szczególności:
a) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania;
b) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;
c) termin wykorzystania dotacji (§ 3 ust. 3 ogłoszenia),
d) tryb kontroli wykonywania zadania;
e) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
f) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.
Integralnym elementem umowy jest załączony do niej ostateczny projekt oferty o realizację
przedsięwzięcia wybrany przez Wójta Gminy Jaworze.
4. Udzielona dotacja może w szczególności
dofinansowanie wydatków z tytułu:

być

przeznaczona

na

sfinansowanie

lub

a) realizacji programów szkolenia sportowego,
b) zakupu sprzętu sportowego,
c) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,
d) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
e) sfinansowania stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
5. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane w szczególności wydatki z tytułu:
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a) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
b) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim
zrzeszone,
c) zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych,
oraz kosztów obsługi zadłużenia.
6. Formą wypłaty z budżetu gminy Jaworze dotacji przyznanej na zasadach uchwały Nr
XL/324/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania zadań własnych Gminy Jaworze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu ze zmianami
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. Nr 1 poz. 15; z 2014 r. poz. 3133) jest przekazanie beneficjentowi
środków na poczet poniesienia kosztów projektu.
§ 3. 1. Podmiot składający ofertę powinien mieć niezbędne doświadczenie w organizacji zadań
tego samego typu co oferowane oraz zasoby osobowe i rzeczowe, w postaci bazy materialnotechnicznej lub dostęp do takiej bazy, zapewniające wykonanie zadania.
2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością - zgodnie z zawartą umową oraz
obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
3. Konkurs przeznaczony jest dla projektów, których termin rzeczowej realizacji mieści się
w dowolnym okresie pomiędzy 01.02.2022 r. a 31.12.2022 r.
4. Po zakończeniu realizacji zadania dotowany podmiot zobowiązany jest do rozliczenia dotacji
poprzez przedłożenie prawidłowo wypełnionego sprawozdania zgodnie ze wzorem określonym
w załączniku nr 2 do uchwały Nr XL/324/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Jaworze w zakresie
sprzyjania rozwojowi sportu ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. Nr 1 poz. 15; z 2014 r.
poz. 3133) oraz wpłaty środków dotacji podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami jak od zaległości
podatkowych. Do rozliczenia dotacji stosuje się ustalenia umowy oraz przepisy art. 251
i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 305 ze zm.).
§ 4. 1. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie (lub przesłanie)
prawidłowo wypełnionego formularza oferty (wzór określa załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/324/10
Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
zadań własnych Gminy Jaworze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu ze zmianami (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z 2011 r. Nr 1 poz. 15; z 2014r. poz. 3133) wraz z wymaganymi załącznikami w zaklejonej
kopercie na adres: Urząd Gminy Jaworze, 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82. W przypadku
nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu.
2. Wzór formularza oferty znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Jaworze (www.jaworze.bip.info.pl).
3. Termin składania ofert upływa dnia 27 stycznia 2022 r.
4. Ofertę na realizację zadania wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej
kopercie z adnotacją: „Konkurs projektów: Sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Jaworze
2022”.
5. Zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać:
a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Odpis
musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został
wydany,
b) sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2021;
c) sprawozdanie finansowe z działalności za rok 2021 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat
oraz informację dodatkową. Dla podmiotów nowo powstałych za spełnienie warunków opisanych
w pkt. b i c uważa się opisy działań merytorycznych i finansowych;
d) statut – tylko w przypadku podmiotu, dla którego Wójt Gminy Jaworze nie jest organem
sprawującym nadzór.
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6. Składane kserokopie dokumentów muszą być uwierzytelnione przez osoby upoważnione
do reprezentowania podmiotu.
7. W ramach niniejszego konkursu uprawniony podmiot może złożyć tylko jeden wniosek.
8. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione i nieuzupełnione w wyznaczonym terminie,
bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
§ 5. 1. Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących wsparcie finansowe, Wójt Gminy
Jaworze uwzględnia:
1) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego z § 2 ust. 2;
2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów;
3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku
z zakresem rzeczowym projektu;
4) możliwość realizacji projektu przez beneficjenta,
5) brak zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Jaworze.
2. Zasady udzielania dotacji, sposób wyboru ofert uregulowany został w Rozdziale 3 uchwały
Nr XL/324/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania zadań własnych Gminy Jaworze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu ze zmianami
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. Nr 1 poz. 15; z 2014 r. poz. 3133).
§ 6. Wójt Gminy Jaworze dopuszcza unieważnienie konkursu lub odstąpienie od zawarcia umowy
na skutek:
1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze oferty lub:
2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem
oferty lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było
wcześniej przewidzieć.
§ 7. Dodatkowych informacji udziela Biuro Edukacji, Partycypacji Społecznej i Zamówień
Publicznych Urzędu Gminy Jaworze – tel. 33 828 66 43.
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