
Załącznik  

do Zarządzenie nr 36 

Burmistrza Poddębic  

z dnia 2 marca 2011 r. 

      

 Ogłoszenie  

 

Burmistrz Poddębic ogłasza Otwarty Konkurs Wniosków na realizację zadań własnych  

Gminy Poddębice w zakresie rozwoju sportu w roku 2011 

 

 

Przedmiotem Otwartego Konkursu Wniosków są niżej wymienione zadania, na które 

przeznaczono następujące środki finansowe:  

1) Zadanie 1. Szkolenie z uwzględnieniem współzawodnictwa dzieci i młodzieży  

w sekcji piłki ręcznej oraz organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych w powyższej 

dyscyplinie – 65.000,00 zł. 

 2) Zadanie 2. Organizacja na terenie gminy Poddębice imprez sportowych dla osób 

niepełnosprawnych – 3.000,00 zł. 

 3) Zadanie 3. Szkolenie z uwzględnieniem współzawodnictwa dzieci, młodzieży  

i dorosłych w sekcji piłki nożnej oraz organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych  

w powyższej dyscyplinie – 90.000,00 zł. 

 4) Zadanie 4. Uczestnictwo klubów sportowych działających na terenie  

gminy Poddębice w imprezach sportowych – 13.000,00 zł. 

 5) Zadanie 5. Szkolenie z uwzględnieniem współzawodnictwa dzieci, młodzieży  

i dorosłych w sportach walki oraz organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych  

w powyższej dyscyplinie – 29.000,00 zł. 

 

Zasady przyznawania dotacji na wsparcie oraz powierzenie realizacji zadań 

publicznych, na które rozpisany jest konkurs określa: 

 1) ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 

1014)  

 2) uchwała Nr V/27/11 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 18 lutego 2011 roku  

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Poddębice na rok 

2011, 

 3) dotacja może być przyznana na dofinansowanie zadań, o których mowa  

w ogłoszeniu konkursowym, 

 4) dotację na realizację zadań otrzymają kluby sportowe, których wnioski zostaną 

uznane za najkorzystniejsze przez Burmistrza Poddębic, 

 5) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań 

regulować będzie umowa pomiędzy Burmistrzem Poddębic, a wnioskodawcami wybranymi  

w drodze konkursu wniosków. 

 

Termin realizacji przedsięwzięcia 

Dofinansowanie zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia  

16 grudnia 2011 roku. 

 

Termin i warunki składania wniosków 

 1. Termin składania wniosków do dnia 23 marca 2011 r. na adres Urzędu Miejskiego  

w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice. 



 2. Wnioski należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do „Warunków  

i trybu finansowania sportu przez Gminę Poddębice w roku 2011” stanowiący załącznik  

do uchwały nr V/27/11 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 18 lutego 2011 r.   

 3. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek na zadanie będące przedmiotem 

konkursu. 

 4. Do wniosku należy załączyć: 

1) aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do rejestru 

Powiatu (ważne trzy miesiące od daty wystawienia), 

2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok 2010, 

3) aktualny statut lub dokument określający zakres działalności podmiotu. 

 

 Zaadresowane do Burmistrza Poddębic wnioski należy składać do dnia  

23 marca 2011 r. do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21,  

99-200 Poddębice, w zamkniętych kopertach z napisem Otwarty Konkurs Ofert – „nazwa 

zadania” 

 

1) Zadanie 1. Szkolenie z uwzględnieniem współzawodnictwa dzieci i młodzieży  

w sekcji piłki ręcznej oraz organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych w powyższej 

dyscyplinie. 

 2) Zadanie 2. Organizacja na terenie gminy Poddębice imprez sportowych dla osób 

niepełnosprawnych. 

 3) Zadanie 3. Szkolenie z uwzględnieniem współzawodnictwa dzieci, młodzieży  

i dorosłych w sekcji piłki nożnej oraz organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych  

w powyższej dyscyplinie. 

 4) Zadanie 4. Uczestnictwo klubów sportowych działających na terenie  

gminy Poddębice w imprezach sportowych.   

 5) Zadanie 5. Szkolenie z uwzględnieniem współzawodnictwa dzieci, młodzieży  

i dorosłych w sportach walki oraz organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych  

w powyższej dyscyplinie. 

 

codziennie w godzinach 8.00-16.00. W przypadku składania wniosków drogą pocztową  

o terminie ich złożenia decyduje data stempla pocztowego. 

 5. Wnioski złożone na innym druku, niekompletne lub złożone po terminie zostaną 

odrzucone ze względów formalnych. 

 

 W konkursie na zadania w zakresie rozwoju sportu mogą otrzymać kluby  

sportowe działające na terenie gminy Poddębice, które spełniają łącznie niżej określone 

warunki: 

 1) klub sportowy zrzesza zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportu, 

olimpijską lub nieolimpijską do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, 

 2) klub sportowy uczestniczy w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym  

w dyscyplinach zespołowych, indywidualnych na szczeblu ponadgminnym, 

 3) klub sportowy angażuje się we współpracę z gminą lub gminnymi jednostkami 

organizacyjnymi przy realizacji zadań na rzecz mieszkańców Gminy Poddębice, 

 4) klub sportowy promuje i rozpowszechnia informację o Gminie Poddębice w kraju  

lub zagranicą.  

 

Termin, tryb, kryteria stosowane przy wyborze wniosków 

1. Wybór najlepszego wniosku nastąpi w terminie do dnia  31 marca 2011 roku. 

2. Wyboru dokona Burmistrz Poddębic. 



3. Wnioski będą oceniane według następujących kryteriów: 

1) znaczenia zgłoszonego wniosku dla rozwoju sportu lub współzawodnictwa sportowego 

ich rozwoju na właściwym poziomie, 

2) wysokości środków przeznaczonych na ogłoszony konkurs, 

3) przedstawionych kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego  

i celu przedsięwzięcia, 

4) możliwości realizacji zadania przez podmiot, 

5) dotychczasowego wykorzystania przez wnioskodawcę dotacji z budżetu  

Gminy Poddębice w roku poprzednim z uwzględnieniem jakości i terminowości  

jej rozliczania,   

6) cykliczności przedsięwzięcia, 

7) dotychczasowej współpracy podmiotu z administracją publiczną, 

8) bazy lokalowej, w której będzie realizowane zadanie, 

9) wpływu realizacji zadania na promocję Gminy Poddębice. 

4. Burmistrz Poddębic po zapoznaniu się z wnioskami dokonuje wyboru wniosku w drodze 

zarządzenia. 

5. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie. 

6. Burmistrz Poddębic zawiadomi w formie pisemnej wnioskodawców o przyjęciu wniosku 

do realizacji lub jego odrzuceniu. 

  

 
                                                                                                                 Burmistrz Poddębic 

                                                                                                                 (-) Piotr Sęczkowki 

 

 

 

 

 

 

 


