
  
 
                                                                                                                             

.                                                                                     Załącznik Nr 1  do zarządzenia Nr 3 
                                                               z dnia 04 stycznia 2018 

 
 
 

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie 
 o g ł a s z a  

 
Konkurs ofert maj ący na celu przyznanie dotacji celowej dla klubów 

sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie 
od 01 stycznia do 30 czerwca  2018 roku 

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem 
własnym Gminy i Miasta Jastrowie wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. 
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z: 

- Ustawą z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zmianami) 
- Uchwałą Nr 13/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27.01.2011r  w sprawie 
określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę i Miasto Jastrowie   

 
1. Nazwa zadania: Rozwój sportu w Gminie i Mieście Jastrowie 
 
2. Rodzaje zadań: 
    1) realizacja programów szkolenia sportowego, w tym wynagrodzenie dla trenerów lub 
instruktorów z kwalifikacjami 
    2) udział klubu w zawodach w określonej dyscyplinie sportu 
    3) zakup sprzętu sportowego dla potrzeb klubu lub ulepszenie już posiadanego 
    4) organizacja imprez sportowych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie 
 
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:  
Przewidywana wysokość środków Gminy i Miasta Jastrowie przeznaczonych na realizację 
zadań objętych konkursem w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wynosi 140.000,00 zł  
(słownie: sto czterdzieści  tysięcy) 
 
4. Zasady przyznawania dotacji: 
    1) dotacja zostanie przyznana na zasadzie powierzenia wykonania zadania na podstawie 
złożonego wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu w zakresie rozwoju sportu 
    2) wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu w zakresie rozwoju sportu należy 
składać zgodnie z załączonym do uchwały Nr 13/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu wzorem 
wniosku 
    3) złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji 
 
5. Termin, warunki oraz miejsce realizacji zadania: 
    1) realizacja zadania przewidziana jest do 30.06.2018 r. 
    2) warunki realizacji zadania:  
Dotacje na zadania w zakresie rozwoju sportu mogą otrzymać kluby sportowe lub 
stowarzyszenia sportowe zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Starostwo 
Powiatowe lub KRS, które spełniają łącznie określone warunki: 

a) zrzeszają zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportu, olimpijską lub 
nieolimpijską we współzawodnictwie sportowym 

b) uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach 
zespołowych i indywidualnych na szczeblu ponadgminnym 



c) angażują się we współpracę z Gminą i Miastem Jastrowie lub jej gminnymi 
jednostkami organizacyjnymi przy realizacji zadań na rzecz mieszkańców gminy  

      i miasta Jastrowie 
d) promują i rozpowszechniają informacje o Gminie i Mieście Jastrowie w kraju lub 

zagranicą 
e) posiadają co najmniej 10% udział środków własnych wnioskowanej kwoty dotacji 
3) miejsce realizacji projektu: obiekty na terenie gminy i miasta Jastrowie 

 
6. Termin składania wniosku: 
wniosek zawierający wszystkie niezbędne załączniki oraz dokumenty pozwalające ocenić 
zdolność wnioskodawcy do spełnienia warunków, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie 
należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie ul. Żymierskiego 79 pok.  
nr 13 w terminie do 22 stycznia 2018 r. do godziny 1400 
 
7. Wybór wniosków dokonany zostanie przez powołaną zarządzeniem Burmistrza 
Komisję Konkursową 
 
8. Zawarcie umowy: 
 Umowa zostanie zawarta bez zbędnej zwłoki z wyłonionymi w konkursie oferentami. 
 
9. Zastrzeżenia i uwagi : 
   1) z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane: 
    a) wypłaty wynagrodzeń zawodników 
    b) wypłaty stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom 
    c) transfery zawodników 
    d) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub 
zawodnika tego klubu 
    e) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu 
papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia 
    f) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem 
umowy o udzielenie dotacji 
   2) Gmina i Miasto Jastrowie zastrzegają sobie prawo do żądania złożenia przez 
wnioskodawcę lub okazania oryginałów dokumentów związanych ze złożonym wnioskiem.. 
 
10. Wyniki konkursu wraz z informacją o przyznanych kwotach dotacji zamieszczone 
będą w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta 
Jastrowie 
 
UWAGA! Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. 
 
Wzór wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu  
i sprawozdania z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu oraz wszelkie informacje 
dotyczące konkursu dostępne są w ref. SPRiT, ul. Kilińszczaków 18 a ( HWS) oraz na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej – http://bip.jastrowie.pl 
Osobą uprawnioną do kontaktu jest Pan Wiesław Puzio tel. 692 491 335 

 
Jastrowie, 04.01.2018 


