
Załącznik  Nr 2 do Zarządzenia nr 27/2015  z 26 stycznia 2015 r. 
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu  
na 2015 rok  na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr  LIV/103/2010  z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu 
wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. 

 
zakres 

 
 

rodzaj zadań  wspieranych 

wysokość 
środków na 

dotację 

termin 
realizacji 
zadania 

 
Formy i warunki realizacji zadania 

Sport 

Upowszechnianie sportu, szkolenie 

w sekcjach sportowych wraz z 

organizacją i uczestnictwem we 

współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez kluby 

sportowe  w ramach rozgrywek 

ligowych , wykorzystujące  

potencjał własny wychowanków. 

 kwota  350 000 zł. 

 

 

kwota   

350 000 zł. 

styczeń- 

grudzień 

2015 

Udzielenie dotacji celowej możliwe jest tylko w przypadku gdy wnioskodawca wykaże we wniosku, że 

wykorzystanie dotacji na konkretne zadanie poprawi warunki uprawiania sportu przez zawodników klubu 

sportowego lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez 

klub.  

Z dotacji celowej mogą być finansowane: 

 realizacja programów szkolenia sportowego, 

 zakup sprzętu sportowego dla klubu lub ulepszanie posiadanego sprzętu sportowego służącego 
uprawianiu sportu, 

 wypłaty wynagrodzeń dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia do przygotowywania 
zawodników lub zawodnika danego klubu do udziału we współzawodnictwie  w określonej 
dyscyplinie sportu ( kadra trenerska musi posiadać kwalifikacje min. instruktora w danej 
dyscyplinie sportu), 

 pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych , uczestnictwa w tych zawodach, 
współzawodnictwa w ramach rozgrywek ligowych 

 pokrycie kosztów organizowania obozów sportowych ( koszt osobodnia max 35 zł) 

 pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego lub działań 
mających na celu popularyzację sportu. 

 pokrycie kosztów obsługi księgowej , koordynatorskiej j i technicznej 
 
Kryteria oceny wniosku: 

1. W jakim stopniu klub zachowuje ciągłość szkolenia  wykorzystując w ofercie potencjał 
własnych wychowanków 

2. W jakim stopniu oferta ukierunkowana jest na rozwój sportu dzieci i młodzieży 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania  

4. Rzetelność  finansowa  projektu . 

5. Kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania 

6. Ocena proporcji finansowania działalności merytorycznej w stosunku do propozycji 
finansowania  kosztów pośrednich ( zakup wyposażenia oraz kosztów obsługi technicznej i 
księgowej) 

7. Dotychczasowe doświadczenie i osiągnięcia w realizacji zadań podobnego typu 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

I. Zasady przyznawania dotacji: 

- wysokość dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania. Podmiot występujący z wnioskiem o przyznanie  dotacji  zobowiązany jest do posiadania  10 % finansowego 

wkładu  własnego, 

- uzyskanie środków finansowych przez org. pozarządową na realizację zadania publicznego wyklucza możliwość przyznania z innego tytułu środków z budżetu miasta na ten cel,            

- środki finansowe przyznane organizacji pozarządowej w ramach dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie:  

a) budowy oraz zakupu nieruchomości gruntowych, budynków i lokali, dzierżawy gruntów ,  

b) działalności gospodarczej , politycznej i religijnej, 

c) pokrycia deficytu działalności organizacji, 

d) wstecznego finansowania projektów, 

e) utrzymania biura organizacji oraz wynagrodzeń statutowych w części niedotyczącej realizowanego zadania, 

f) przedsięwzięć finansowanych z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych, 

g) zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji, 

h) prac remontowo – budowlanych w części niedotyczącej realizowanego zadania, 

i) podatków, ceł i opłat skarbowych, opłat leasingowych oraz zobowiązań z tytułu otrzymanych kredytów , kar i mandatów. 

II. Ocena wniosków Oceny wniosków dokona komisja powołana w drodze zarządzenia przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej. Zarządzenie określi regulamin pracy komisji.                         

Po zapoznaniu się z oceną komisji, decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości podejmie Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej w ramach środków zaplanowanych na ten cel w 

budżecie miasta. Decyzja Prezydenta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

III. Sposób i warunki  przygotowania wniosku:  

1. Wnioski na realizację wymienionych zadań należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych pieczęcią  organizacji, oznaczonych napisem: „Konkurs 2015 – sport ” osobiście, za 

potwierdzeniem odbioru w biurze  podawczym  w ciągu 14 dniu od daty ogłoszenia się konkursu. Decyduje data wpływu oferty potwierdzona pieczęcią wpływu. Oferta konkursowa 

winna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr  LIV/103/2010  z dnia 4 listopada 2010 r. oraz podpisana przez 

osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy (zgodnie z dokumentami rejestrowymi: KRS, statut), pod rygorem jej odrzucenia. Oświadczenie 

woli  powinno być potwierdzone pieczęcią oferenta. 

2. Wniosek  musi obejmować zadanie zgodnie z ogłoszonym konkursem. 

3. Wniosek  należy sporządzić z dużą starannością poprzez  dokładne wypełnienie wszystkich  rubryk  pismem maszynowym lub komputerowym. W miejsca, które nie odnoszą się do 

oferenta  należy wpisać „nie dotyczy”. 

4. Wniosek powinien zawierać spis załączników. 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście wniosku muszą być  parafowane  przez osobę podpisującą wniosek. Wnioskodawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie 

wyznaczonym wzorem. 

6. Poszczególne strony wniosku winny być ponumerowane i zaparafowane przez osobę (osoby) podpisujące wniosek.  

7. Wnioskodawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem dokumentów. 

8. Wnioski  nieczytelne, niekompletne, nie spełniające wymagań formalnych  lub złożone po terminie zostaną odrzucone.  

9. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę . Złożenie dwóch lub więcej ofert  powoduje wyłączenie oferenta z konkursu. 

10. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie 

dysponują pieczątką imienną każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem ( czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Każda strona winna być również 

opatrzona datą potwierdzenia za zgodność. 

11. Protokół z przeprowadzonego postępowania, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego wniosek  został wybrany. 

12. Umowa zawarta pomiędzy gminą a wyłonionym klubem będzie określać szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania. Możliwe jest przekazanie 

dotacji w transzach – w zależności od specyfiki  zadania. Przyznana dotacja na rok 2015  może obejmować wydatki poniesione na realizację zadania konkursowego od 2 stycznia 

2015 roku. 

Szczegółowe warunki naboru wniosków oraz formularze wniosków można otrzymać w Wydziale Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta w pokoju Nr  68 w godzinach pracy Urzędu Miasta, warunki 

naboru oraz  formularze wniosków dostępne są na www.umskarzysko.bip.doc.pl ( zakładka: „Organizacje Pozarządowe”) 

IV. Do wniosku należy dołączyć: 

1 aktualny odpis z rejestru, 

http://www.umskarzysko.bip.doc.pl/


2 sprawozdanie merytoryczne i finansowe  za ubiegły rok kalendarzowy (za 2014 r.). W sytuacji gdy Klub nie  posiada jeszcze sprawozdań: merytorycznego i finansowego  za 

2014 r., należy złożyć sprawozdanie za 2013 r. Sprawozdania  za ubiegły rok kalendarzowy, należy dołączyć do złożonej oferty,  w terminie do 03 kwietnia 2015 r. W 

przypadku krótszej działalności – za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty. 

3 potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię statutu Klubu. 

4 wykaz kadry,  kwalifikacje do pracy ( kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach) 

5 w przypadku istnienia upoważnień  do podpisywania dokumentów winny być one dołączone do oferty 

6 do wniosku  mogą być załączone inne rekomendacje lub opinie  o oferencie lub projekcie. 

Do oceny merytorycznej zakwalifikowane będą wniosku, które zostaną pozytywnie ocenione pod względem  formalnym.    

V. Termin rozstrzygnięcia. 

1 Wnioski rozpatrzy Komisja Konkursowa  w składzie określonym zarządzeniem Prezydenta Miasta. 

2 Wyboru ofert dokona Prezydent Miasta na podstawie ocen Komisji Konkursowej. 

3 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27 lutego 2015 roku 

4 Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej dnia 27 lutego 2015 roku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UM w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy 

Sikorskiego 18   oraz na stronie internetowej www.umskarzysko.bip.doc.pl . 

5 Ogłaszający unieważnia  konkurs ofert jeżeli: nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert  nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu. Informacje o 

unieważnieniu konkursu podaje się  do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w BIP, na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń. 

6 Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji. 

7 Złożenie oferty konkursowej  nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.  

8 O otrzymaniu dotacji oraz jej wysokości decyduje liczba punktów  uzyskanych przy ocenie merytorycznej projektu. 

9 Od decyzji Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego. 

 

http://www.umskarzysko.bip.doc.pl/

