Zal4cmik do zarz4dzenia Nr I 46/202 I
Burmistrza Miasla Bralisk
z drua 24 lutego 2021 r.

Ogloszenie o konkursie
Na podstawieart.2T ust. I ustauy z dr.ia 25 czerwca 2010 r. o sporcie {Dz.U.z 2020 r. poz. I133)
w zwi4zku z uchwalq nr )06312020 Rady Miasta Brarisk z dnia 3l marca 2020 r. w sprawie oke5lenia
warunk6w i trybu finansowania sportu na terenie Miasta Bransk (Dz. Un. Woj. Podlaskiego z 2020r.
poz. l9l I )

Burmistrz Miasta Braisk oglasza otwsrty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania
publiczn6go w zakresie
rozlr'oju sportu w 2021 roku na terenie Miasta Braisk

W otwartym konkursie ofert mog4 uczestniczy6 kluby sportowe dzialaj4ce na temie Miasta Bratisk,
niezaliczone do sektora finans6w publicznych i niedzialaj4ce w celu osi4gnigcia rysku.
Rodzaj zadania

T.

Zadanie publiczne z zakresu rozw6j sportu na terenie Miasta Brafsk

Wysoko66 Srodk6w pr':zeznacmnych przez Miasto Braisk na wsparcie realizacji zadania

II

w 2021 roku
Wysoko66 6rodk6w na realizacjg zadania wynosi 20 000,00 zl

Zosedy przyznawsnir dotacji

III.

Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja na zasadach
oke6lonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U- z 2Ol9 r.
po2.869, ze zrn) oraz uchwale nr V63l2020 Rady Miasta Braisk z dnia 3l marca 2020 r. w
sprawie oke6lenia warunk6w i trybu finansowania sportu na terenie Miasla Bransk (Dz. Un.
Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. l9ll .
Kwota dotacji nie moze przekroczyt,90 % calkowitych koszt6w poniesionych przy realizacji
danego zadania.

I

)

Przedmiotem dotacji moie by6 przedsigwzigcie klubu sportowego o charakterze
sporto*ym obejmujqce w szczeg6lno6ci dofinansowanie wydatk6w z tltulu:
realizacji program6w szkolenia sportowego, w tym kosa6w:
wynajmu lub uzykowania bary sportowej przemaczonej do prowadzenia szkolenia

sportowego,

specjalistycmej sportowej opieki lekarskiej oraz okesowych badaf lekarskich,
zakupu sprzgtu sportowego do prowadzenia szkolenia,
stypendi6w sportowych i wynagrodzeri kadry szkoleniowej,

wyjazd6w na obozy sportowe.

2)

zakupu sprzqtu sportowego niezbgdnego do uprawiania danej dyscypliny sportu oraz
organizacji, pflEprowadzenia i udzialu w zawodach sportowych i rozgrywkach ligowych;

3)

organizowania zawod6w sportowych i rozgrywek ligowych lub uczestnictwa w tych
zawodach, w tym:

wynajmu lub uZykowania obiekt6w sportowych na potrzeh organizacji zawod6w
sportowych,
oplat regulaminowych, startowych i zwiqzlowych,
obslugi sgdziowskiej i medycznej,
zabe4ieczenia i ochronY imPrezY,
zakupu nagr6d rzeczowych, puchar6w i dyplom6w,
transportu na zawodY sPortowe,
ubezpieczenia zawodnik6w,

wyrywienie i noclegi w trakcie zawod6w dla kadry zawodnik6w i trener6w.
Z dotacji nie mogq byd finansowane lub dofinansowane wydatki zwi4zane z:

l)

transferem zawodnika z innego klubu sportowego;

2) wyplaty wynagrodzef dla zawodnik6w lub dzialacry klubu sPortowego;
3) zaplaty kar, mandat6w i innych oy'at kamych nalo2onych na klub lub zawodnika klubu;

4) zobowiazania klubu sportowego

z tytufu zaciqgnigtej po2yczki, kredytu oraz koszt6w obslugi

zadluinnia;

5) oplat z tytulu kosa6w obslugi bankowej konta klubu sportowego.

Iv.

Termin i warunki realizacji zadania

l.

Zadanie winno by6 nealizowane w roku 2021 z zastrzotaniem,2r szczeg6lowe terminy
realizacji zadania okeslone zostanq w umowie. Realizacj a zadwia powinna odbywa6 sig zgodnie z
awart4 umow zgodnie z obowiqzuj4cymi standardami i przepisami oraz najwyitsz4 staranno6ciq w
zakresie opisanym w ofercie.

2-

Szrzng<*owe warunki realizacji, finansowania irozliczania bgdzie regulowa6 umowa zawarta
pomigdry Miastem Brarisk a oferentern, kt6rego oferta zostanie wybrana.

3.

Od klubu wymaga sig informowania opinii publicmej o otrzymanym wsparciu finansowym
Srodk6w
bud2etu Miasta Bransk, a po zakoriczeniu zadania - zloinnia sznzng6lowego
ze
i finansowego z wykonanego zadania.
merytorycmego
sprawozdania

v.

Termin i miejsce skladania ofert
Oferty nalezy sklada6 w zamknigtych kopertach z dopiskiem ,,Otwarty konkurs ofert - rozw6j
sportu 2021 na terenie Miasta Brarisk" osobiScie lub za pofrednictwem poczty (decyduje data
wply,*t do Urzgdu Miasta), w Urzqdzie Miasta Bransk pok6j nr 10. Termin skladania ofert
upty,va l0 marca 2021r. o go&inie 15.30

l.

Oferta powinna zawiera6:
szczegolowy zakles rzeczawy z.adania proponowanego do realizacji;

termin i miejsce realizacji zadania;
kalkulacjg przewidyrvanych kosa6w realizacji zadania *raz ze wskazaniem udzialu Srodk6w
wlasnych;

informacjg o wczeSniejszej dzialalno ci podmiotu skladajqcego ofertg w zakesie' kt6rego
dotyczy zadanie;

informacjg o posiadanych zasobach rzeczowych

i

kadrowych zapewniaj4cych wykonanie

w tym o wysoko6ci Srodk6w finansou'ych uzyskanych na realizacjg danego zadama z
innych 2r6del, a rv przypadku posiadania wlasnych irodk6w finansowych potwierdzonq

zadania,

dokumentami informacjg o wysokoSci posiadanych Srodk6w finansowychl
informacjg o sposobie promocj i Miasta Braisk poprzez spo(;
potwierdzon4 dokumentami informacjg o osiqgnigciach sportowych.

2.
vI.

-

Do oferty naleiry zal4czyt:

aktualny odpis

z

rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyciqg

z

ewidencji lub inne

dokumenty potwierdzaj4ce status prawny podmiotu i umocowanie os6b go reprezentuj4cych
(odpis musi byi zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym):
oSwiadczenie,2e klub nie dziala w celu osi4gnigcia zysku.

Termin, tryb i krlteria stosowane przy dokonyrvaniu wyboru oferty
Komisja Kon-kursowa p,owolana przez Burmistrza Miasta Brarisk sprawdzi ioceni oferty w

terminie do 17 marca 2o2lr.
Komisja przedstawi Burmistrzowi Miasta propozycj g przyutania dotacji na realizacjg zadania
w formie protokolu z opiniowania ofert i przedstawi oferty uznane za najkorzystniejsze.
Zlo2one oferty sq rozpatrywane pod wzglgdem formalnym (poprawne wypelnienie oferlr oraz
kompletnodi zal4cznik6w) i merytorycmym przez Komisjg Konkursow4.
Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia:
zzdania przszklub sportowy - max.20 punk6w;

- mo2liwoi6 realizacji
poziom sportowy okre5lony miejscem zajmowanym przez klub w systemie rozgrywek
- ligowych lub miejscami zajgtymi przez zawodnik6w w sportach indpvidualnych - max. 20
punkt6w;

vII.

kalkulacjg frnansow4 - max.40 punkt6w;
spos6b promocji Gminy Rgczno - 20 punkt6w.

Informacje dotycz4ce udzielonych przez Miasto dotacji na realizacjg zadaf tego samego
rodz.aju w roku ogloszenia otwaraego konkursu ofert i w roku poprzednim
Miasto Brafisk na realizacjg zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w
2020 roku oglosilajeden otwarty konkurs ofert w trybie uchwaly o sporcie. W 2021 roku jest to
pierwszy konkurs.
O rozstrzygnigciu konkursu i jego wyniku oferenci zostan4 powiadomieni na piSmie.
Ogloszenie zostanie ponadto zafiieszczone w Biuletynie Informacj i Publicznej, na stronie
intemetowej Urzgdu i na tablicy ogloszeli w siedzibie Urzgdu Miasta Brafisk.
Szczeg6lowe informacje dotycz4ce Konkursu moina otrzlma6 w siedzibie Urzgdu Miasta
Brarisk - pok. m l0; tel. 85 7375005.
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