OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1263 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 19/IV/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania
własnego Miasta Jelenia Góra w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Prezydent Miasta Jeleniej Góry
ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Mieście Jelenia Góra w 2019 roku, skierowany do
klubów sportowych działających na obszarze Miasta Jelenia Góra, niedziałających w celu
osiągnięcia zysku, biorących udział w rozgrywkach II ligi koszykówki kobiet.
I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie
sprzyjania rozwojowi sportu – 40 000,00 złotych.
II. Termin realizacji zadania – od daty podpisania umowy do 31.12.2019 roku.
III. Warunki przystąpienia do naboru wniosków.
1. Działalność sportowa prowadzona na terenie Miasta Jelenia Góra.
2. Licencja klubu uprawniająca do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego
polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu.
3. Uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym
przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia. Udział klubu
sportowego we współzawodnictwie sportowym innym niż organizowane przez polski
związek sportowy lub zrzeszającą ten związek międzynarodową organizację sportową
w danej dyscyplinie sportu wymaga zgody właściwego polskiego związku sportowego.
4. Szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez zawodników klubu w roku, w którym
dotacja ma być udzielona lub w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji.
IV. Zasady przyznawania dotacji.
1. Prezydent Miasta Jeleniej Góry powołuje w drodze zarządzenia Komisję oraz określa
regulamin jej pracy.
2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad w złożonym
wniosku, wzywa wnioskodawcę do natychmiastowego usunięcia lub uzupełnienia. Wniosek,
który nie zostanie uzupełniony bądź poprawiony nie będzie rozpatrywany.
3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Dotację otrzymają tylko kluby sportowe prowadzące rozgrywki sportowe w grach
zespołowych.
5. Dotacja nie może przekraczać 90 % całkowitych kosztów zadania. Wnioskodawca musi
wykazać 10 % udział własny na etapie składania wniosku oraz rozliczenia zadania.
6. Na wynagrodzenia i nagrody można przeznaczyć nie więcej niż 80 % dotacji.
7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej we wniosku. W takim
przypadku wnioskodawcy przysługuje prawo do negocjowania zmniejszenia zakresu
rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej.
9. Dotacja może być wykorzystana w szczególności na:
- realizację programów szkolenia sportowego;
- zakup sprzętu sportowego;

- pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
- wynagrodzenia kadry szkoleniowej – wyłącznie jednego trenera.
10. Dotacja nie może być wykorzystana na:
- koszty transferu zawodnika z innego klubu sportowego;
- zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub sportowy lub
zawodnika tego klubu;
- zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu
papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
- zadania i zakupy inwestycyjne;
- zakupy budynków, lokali, gruntów;
- budowy, modernizacje i remonty obiektów sportowych;
- wynagrodzenia członków zarządu stowarzyszenia za pracę w zarządzie.
V. Termin i miejsce składania wniosków.
1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście lub za pośrednictwem
poczty na adres: Urzędu Miasta Jelenia Góra, Punkt Rejestracji, 58-500 Jelenia Góra, Plac
Ratuszowy 58, pokój nr 204.
2. Wnioski należy składać w terminie do dnia 11.09.2019 r.
Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Jeleniej Górze a nie data stempla pocztowego.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr 19/IV/2010 Rady Miejskiej Jeleniej
Góry z dnia 28 grudnia 2010r. roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
zadania własnego Miasta Jelenia Góra w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
4. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
5. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
6. Do wniosku należy dołączyć oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność
z oryginałem przez osoby upoważnione do działania w imieniu wnioskodawcy takich
dokumentów jak:

aktualny statut klubu,

licencja klubu,

zgoda właściwego polskiego związku sportowego, w przypadku udziału klubu
sportowego we współzawodnictwie sportowym innym niż organizowane przez polski
związek sportowy lub zrzeszająca ten związek międzynarodową organizację sportową.

oświadczenie VAT /załącznik do ogłoszenia/.
VI. Kryteria i tryb wyboru wniosków.
1. Przy opiniowaniu wniosków Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
 dotychczasowe doświadczenie wnioskodawcy przy realizacji zadań zleconych,
 zawartość merytoryczną wniosku,
 kalkulację kosztów realizacji zadania,
 udział dotacji z budżetu Miasta Jeleniej Góry do całości kosztów zadania,
 dysponowanie niezbędną bazą do realizacji zadania,
 dysponowanie wykwalifikowaną kadrą szkoleniową,
 znaczące osiągnięcia sportowe uzyskane przez zawodników klubu w roku, w którym
dotacja ma być udzielona lub w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji,
 promowanie miasta poprzez udział we współzawodnictwie sportowym.
2. Komisja przedstawia Prezydentowi wnioski wraz z propozycją wysokości dotacji.
3. Ostateczne rozstrzygnięcie o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta
Jeleniej Góry.
4. Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w przedmiocie dotacji nie podlega zaskarżeniu.

5. Informacja o wysokości przyznanych dotacji zostanie zamieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej Jeleniej Góry oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.
Prezydent Miasta Jeleniej Góry zastrzega sobie prawo odstąpienia
od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, naboru wniosków bez podania
przyczyn.

Z up. PREZDENTA MIASTA
JELENIEJ GÓRY
(-)
Konrad Sikora
Zastępca Prezydenta Miasta

