
Szepietowo 28.12.2016 r. 
 

OGŁOSZENIE 

otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych 

gminy Szepietowo w zakresie wspierania sportu. 

1. Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy 

Szepietowo w zakresie sportu przez kluby sportowe w 2017 roku. 

 

2. Do celów publicznych w zakresie sportu należą w szczególności: 

1) poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, 

2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów 

sportowych, 

3) poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez 

uczestnictwo w aktywnym stylu życia, 

4) promocja sportu i aktywnego trybu życia, 

5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej dla jak 

największej liczby mieszkańców gminy. 

 

3. W ramach niniejszego konkursu ofert mogą być realizowane zadania polegające  

w szczególności na: 

1) prowadzenia treningów i zajęć w różnych dyscyplinach sportu, 

2) udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez właściwe związki sportowe 

lub inne podmioty, w różnych dyscyplinach sportu i w różnych kategoriach 

wiekowych, 

3) organizację i udział w turniejach, zawodach, memoriałach itp., 

 

4. Kluby sportowe mogą się ubiegać o dotację w szczególności na pokrycie kosztów: 

1) realizacji programów szkolenia sportowego, 

2) zakupu sprzętu sportowego, 

3) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych 

zawodach, 

4) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia 

sportowego, 



5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej. 

 

5. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć realizowanych od dnia podpisania umowy  

do dnia 31.12.2017 roku. Z otrzymanej dotacji nie wolno pokrywać wydatków 

zrealizowanych przed dniem podpisania umowy. 

 

6. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej 

pomiędzy klubem sportowym a Gminą Szepietowo. 

 

7. Na realizację zadań, o których mowa w §1 przeznacza się kwotę w wysokości      

100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 

 

8. W roku poprzednim na realizację zadań związanych z wspieraniem sportu 

przekazano klubom sportowym dotację wysokości 105 000,00 zł (słownie: sto pięć 

tysięcy złotych). 

 

9. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 23.01.2017 

r. do godz.1530 oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów 

ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz 

wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 poz. 1300). 

 

10. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szepietowie ul.Główna 6, 

pok. Nr 10, osobiście lub za pośrednictwem poczty. O zachowaniu  terminu decyduje 

data złożenia oferty do urzędu lub data stempla pocztowego. 

 

11. Każda oferta powinna zawierać załącznik: 

1) Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego , innego rejestru lub 

ewidencji. 

 

12. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 



 

13. Złożone oferty rozpatruje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza 

Szepietowa w składzie co najmniej 3 osobowym. 

 

14. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje 

się przepisy ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia 

pracownika. 

 

15. Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania, komisja 

konkursowa uwzględnia w szczególności: 

1) znaczenie zadania dla gminy Szepietowo, 

2) zgodność oferty z celem publicznym, o którym mowa w §1 ust. 2 uchwały nr 

IV/16/11 Rady Miejskiej w Szepietowie z dn. 24.01.2011 r. w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Szepietowo, 

3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania, 

4) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym            

w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 

     5) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta, 

6) rodzaj i zakres proponowanych zadań, 

7) oczekiwania społeczne w zakresie realizacji proponowanych zadań. 

 

16. Komisja konkursowa przekazuje Burmistrzowi Szepietowa swoją propozycję 

rozstrzygnięcia konkursu. 

 

17. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Burmistrz Szepietowa. 

 

18. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Szepietowo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szepietowie niezwłocznie 

po dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert. 

Burmistrz Szepietowa 

Robert Lucjan Wyszyński 


