RO-GZ.426.1.2022
Zarządzenie Nr 50.2022
Wójta Gminy Przystajń
z dnia 12 maja 2022r.
w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje projektów tworzących warunki
sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń
Na podstawie § 7 ust. 2 uchwały Nr XXXVIII Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r.
w sprawie zasad wspierania rozwoju kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń
/Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2013r. Poz. 5768/ zarządza się, co następuje:
§1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające
rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń.
§2
Przedmiotem zgłaszanych projektów ma być cel publiczny, jaki Gmina zamierza osiągnąć tj.:
- poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,
- upowszechnienie sportu na terenie Gminy,
- zwiększenie dostępności sportu dla lokalnej społeczności,
- propagowanie zdrowego trybu życia,
- pozytywny wpływ na wychowanie młodzieży i integrację społeczną.
§3
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu
projektów: 40 000,00 zł (czterdzieści tysiące złotych).
§4
Termin realizacji projektów: 30 listopada 2022 r.
§5
Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie
oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:
1) o dofinansowanie kosztów realizacji projektu może ubiegać się klub sportowy nie należący do
sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy
Przystajń prowadzi działalność sportową;
2) wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 95% ogółu kosztów zgłoszonego projektu;
3) wydatki w ramach projektu mogą być poniesione na:
- realizacje programów szkolenia sportowego,
- zakup sprzętu sportowego lub ulepszania posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu
sportu,
- organizację zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,
- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkoleniowych bądź
organizacyjnych;
- wydatki z tytułu wynagrodzenia kadry szkoleniowej;
- wydatki bieżące z tytułu utrzymania urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu;
- wydatki z tytułu przygotowania i udziału klubu sportowego lub zawodnika w zawodach

sportowych;
- koszty nabycia polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej przez klub sportowy działalności;
4) Z dotacji nie mogą być finansowane bądź dofinansowane wydatki z tytułu:
- wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;
- transferu zawodnika z innego klubu sportowego;
- zapłaty kar, mandatów i innych opłat nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone;
- zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów
wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia.
5) Wniosek o dofinansowanie projektu winien być sporządzony zgodnie z wzorem ustalonym
Zarządzeniem Wójta Gminy Przystajń Nr 62/2013 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ustalenia
wzoru wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na realizację projektów z zakresu rozwoju kultury
fizycznej.
Wniosek zawiera wykaz niezbędnych załączników.
§5
Termin składania wniosków o udzielenie dotacji: 20 maj 2022 r. godz. 15.00. w siedzibie Urzędu
Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5 42-141 Przystajń; pon. 8.00.-16.00, wt-pt 7.30.-15.30
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Przystajń
Henryk Mach

