ZARZĄDZENIE Nr WSO.0151-0128/2009
BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ
z dnia 7 grudnia 2009r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu
rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Swarzędz.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. nr 142, ze zm.), w związku z art. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie
kwalifikowanym (Dz.U. z 2006r. Nr 155, poz. 1298; ze zm.) oraz uchwałą Rady Miejskiej z
Swarzędzu Nr XXXV/216/09 z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie określenia warunków i
trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Swarzędz
(Dz.Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 52, poz.736 z dnia 25.03.2009r.),
zarządzam co następuje:
§1
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego na
terenie miasta i gminy Swarzędz w roku 2010.
2. Warunki, zasady i tryb konkursu określa Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz;
3) w prasie lokalnej.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WSO.0151-0128/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
z dnia 7 grudnia 2009r.
Działając na podstawie uchwały Nr XXXV/216/09 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2009 r.
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu
kwalifikowanego na terenie Gminy Swarzędz (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 52, poz.736 z dnia
25.03.2009r.)
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania
w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego
I. Rodzaj zadań objętych konkursem oraz wysokość środków przeznaczonych na ich
realizację w roku 2010.
1. Zadanie objęte niniejszym konkursem:
Organizacja przygotowań i uczestnictwo w zawodach i innych imprezach
sportowych, obozach sportowych oraz organizacja szkoleń sportowych zawodników
2. Na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w roku 2009 planuje się
przeznaczyć kwotę w wysokości 320.000,00 zł. w formie dotacji ze środków Miasta i
Gminy Swarzędz na dofinansowanie podmiotów działających w ramach sportu
kwalifikowanego. W roku 2008 na zadania realizowane w zakresie wspierania rozwoju
sportu kwalifikowanego przeznaczono kwotę 320.000,00 zł.
3. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wspierania
zadania.
II. Zasady przyznawania dotacji / zlecenia wykonania zadania.
1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów uchwały Nr
XXXV/216/09 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie określenia
warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na
terenie Gminy Swarzędz (Dz.Urz.Woj. Wlkp Nr 52, poz. 736 z dnia 25.03.2009r.).

2. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przyznaje dotacje celowe na realizację ofert
wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się
trybu odwołania.
3. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz może unieważnić konkurs na skutek wystąpienia
istotnych okoliczności, mających znaczenie dla prawidłowości realizacji zadania lub których
nie można było wcześniej przewidzieć.
4. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz może odstąpić od zawarcia umowy na skutek
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć.
4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim
przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego i
finansowego zadania lub rezygnacji z realizacji zadania.
5. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w
konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty
zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego
reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane
wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
6. Odmowa podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie może nastąpić także
w przypadku, gdy w wyniku kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej oferenta okaże
się, że wcześniej przyznane dofinansowania zostały wydane niezgodnie z przeznaczeniem,
rozliczone nieprawidłowo, lub nierozliczone w wymaganym terminie.
7. Środki uzyskane z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów
bezpośrednio związanych z realizacją zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego.
8. Rodzaj kwalifikujących się kosztów oraz kosztów, które nie mogą być dofinansowane,
określa uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/216/09 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie
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kwalifikowanego w Gminie Swarzędz. Z dotacji nie mogą być finansowane ani
dofinansowane:
a) transfer zawodnika z innego klubu sportowego,
b) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub
zawodnika tego klubu,
c) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu
papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
d) opłaty związane ze zobowiązaniami klubów wobec innych podmiotów publicznych,

e) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem
umowy,
f) zakup nieruchomości,
g) remont budynków,
h) premie dla zawodników.
8. Dofinansowanie może być przyznane do wysokości 55% planowanych kosztów realizacji
zadania.
9. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie, może przeznaczyć na koszty pośrednie nie
więcej niż 10% wysokości otrzymanych środków (planowane wydatki należy ująć w ofercie
konkursowej).
III. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie winno być zrealizowane do końca 2010, przy czym początek realizacji zadania
opisanego w ofercie powinien nastąpić nie wcześniej niż od momentu podpisania umowy
(koszty uznaje się za kwalifikowane od dnia podpisania umowy).
2. Szczegółowe terminy wykonania zadań wspieranych przez Miasto i Gminę Swarzędz,
określone zostaną w umowach na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego.
3. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego oraz
udzielonej dotacji z budżetu Miasta i Gminy Swarzędz, podmiot przedstawia w terminie 30 dni
od dnia zakończenia realizacji zadania.
4. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz
obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
IV. Termin i warunki składania ofert.
1. W konkursie mogą brać udział podmoty, które:
a) posiadają siedzibę w granicach administracyjnych Gminy Swarzędz;
a) biorą udział w centralnych rozgrywkach sportowych objętych regulaminem polskich
związków sportowych;
c) prowadzą szkolenie w grupach młodzieżowych;
d) są klubami lub stowarzyszeniami sportowymi niezaliczanymi do sektora finansów
publicznych i niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku,
2. Dotacje nie będą udzielane podmiotom, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub
powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotacje przyznane ze środków Miasta i
Gminy Swarzędz.

3. Warunkiem przyznania dotacji jest prawidłowe rozliczenie dotacji przyznanych na rok
2009.
4. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty
realizacji zadania wg wzoru dostępnego na stronie internetowej www.swarzedz.pl w
Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Referacie Promocji (pokój nr 110) .
5. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, ul.
Rynek 1, 62-020 Swarzędz, w terminie do dnia 08.01.2010 r. do godz. 15.00, w zamkniętych
opieczętowanych kopertach (każda oferta w osobnej kopercie) opatrzonych napisem
„Konkurs” oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia
konkursowego) osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).
6. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone bez ich merytorycznego rozpatrzenia.
8. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
a) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji, bądź inne dokumenty
potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i
strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok rozliczeniowy;
c) aktualny statut;
d) aktualna licencja dla klubu w danej dyscyplinie sportu przyznana przez polski związek
sportowy oraz oświadczenie oferenta, że zawodnicy biorący udział w projekcie, są zawodnikami
posiadającymi licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym.
e) umowa partnerska lub oświadczenie partnera (jeśli dotyczy);
f) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz
innych podmiotów (wzór druku dostępny na stronie: www.swarzedz.pl).
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 15 dni od upływu terminu na składanie ofert.
2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez Komisję Konkursową
powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
3. Przy ocenie ofert pod względem merytorycznym Komisja bierze pod uwagę w
szczególności następujące kryteria:
1) znaczenie zadania dla Gminy,
2) zgodność oferty z celami konkursu,
3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania,
4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizacje danego zadania,

5) ocenę przedstawionej w ofercie

kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w

odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,
4. Komisja Konkursowa przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz swoją
opinię dotyczącą wszystkich ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie dotacji.
5. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy
Swarzędz.
6. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
Swarzędz oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.swarzedz.pl

