OGLOSZENIE
WOJTA GMINY NOWE MIASTO
z dnia 25 stycznia 2021 roku
NAB6R WNIOSK6w 0 UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ
NA REALIZACJE; ZADAN PUBLICZNYCH Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU
NA TERENIE GMINY NOWE MIASTO NA ROK 2021

Podstawa prawna: art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku 0 sporcle
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133) oraz Uchwala Nr 141IXXV/2013 Rady
Gminy Nowe Miasto z dnia 31 styczoia 2013 roku w sprawie okreslenia
warunk6w i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gmin\( Nowe Miasto

zmieniona UchwalCJ: Nr 146IXXlII/2017 Rady Ominy Nowe Miasto z dnia
19 stycznia 2017 roku

I.

Rodzaj zadan publiczoych
1. Wnioski a udzielenie dotacji celowej winny zawiera6 propozycje zadari publiczoych

sprzyjaj'}cych rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowe Miasto.
2. Od oferentow oczekuje siy podjycia dziaiaft, ktore wprynC} na rozw6j poszczeg61nych

dyscyplin sportowych na terenie Gmioy Nowe Miasto.
3. Zadania publiczne wilU1Y byc zgodne z celami publicznymi, jakie ZaImerza osi<}gn<}c
Gmina Nowe Miasto, wymienionymi w § t Uchwaly Nr 14l/XXV/2013 Rady Gminy
Nowe Miasto Z dnia 31 stycznia 20 13 roku w sprawie okreslenia warunk6w i trybu
finansowania

rozwoju

sportu przez Gmin y Nowe Miasto zmienionej

Uchwal'l

Nr 146/XXIlI/20 17 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 19 stycznia 2017 roku.
4. Na realizacjy zadan publicznych w zakresie rozwoju sportu Gmina Nowe Miasto zamierza
przeznaczyc l'lcznie w 2021 roku - okolo 85 000,00 zl (slo'vVTIie: osiemdziesi'lt piyc tysiycy

zlotych).

II.

Podmioty uprawnione
1. Podmiotami uprawnionymi do zlozenia \VIlioskow S'l kluby sportowe dzialaj<}ce na
obszarze Gminy Nowe Miasto, niedzialaj<}ce \v celu osi<}gniycia zysku.

2. Oferent powinien posiadac kadry i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania.

Ill.

Wymagania dotycutce wnioskow
I. Wnioski nalezy skJadac na fonnularzu

stanowi~cym

Zahlcznik Nr 1 do niniejszego

ogtoszenia (do pobrania na stronie intemetowej www.bipnowcmiasto.pl - zak ladka:
Organizacje PozarZ<1dowe. Stowarzys7.coia -- dotacje oraz oa strooie internetowej gminy
\\ \~ \\ .lIgnowem iasto.pJ )
2. Prq kalkulowaniu pnewidywanych kosztow rea li zacj i zadania oferent moze ponosic
jedynie wydatki , kline zostaly wymienio ne wart . 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 20 I0
roku

0

sporcie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 11 33).

3. Do wniosku nalezy dol<Jczyc:
a) aktualny odpis z wiasciwego rejeslru lu b inne dokumenty porwierdzaj<Jce status klubu
sportowego i umocowanie os6b go reprezentuj<Jcych (wa1.ny 3 miesi<Jce od dmy
wystawienia);
b) aktualny statut.
4. Kserokopie ...vymaganych zal<Jcznik6w powtnny

bye potwierdzone za zgodnosc

z oryginalem przez osoby upra\VJ1ione.
zamkni~tej

5. Wnioski nalezy sk ladac WTaz z kompletem za1'lczn ik6w w
z dopiskiem: ., Wniosek

° udzielenie dotacji na

re{/'izacj~

kopercie

zadania publicznego: (nazwa

zadania) z zakres/./ rozwoju sportu no terenie Gminy Nowe M.ias/o

IV

2021 roku ".

6. Wniosk i zlozone po terminie nie bcrd't rozpatrywane.

IV.

Termin sk.ladania wniosk6w
Tennin sk lad ania wnioskow 0 udzielenie dotacji na rok 2021 - do dnia 08 lutego 2021 roku
do godz. 1600 w sekretariacie Urzydu Gminy Nowe Miasto, pok. Nr 3.

v.

Termin realizacji zadaiI
Tennin reaJizacj i zadan - od dnia podpisania umowy do dnia wskazanego przez oferenta,
jednak nie p6zni ej ni z do dnia 30 lislopada 2021 roku

VI.

Tryb i kryleria slosowane przy ocenie wnioskow oraz termio rozpatrzenia woiosk6w

J. Rozpatrywanie wniosk6w nast<Jpi nie p6in iej niz do dnia 15 lutego 2021 roku.
2. Oceny wniosk6w pod wzglydem fonnaJno-merytorycznym dokona Komisja powolana
Zarzqdzeniem NT 9n021 W6jta Gminy Nowe Miasto zdnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie
2

powolania stalej Komisji w celu oeeny i rozpatrywania wniosk6w ztoionych w wyniku
otwartego naboru wniosk6w 0 udzie lenie dotacji celowej na

rea l izacj ~

zadail publicznyeh

z zakresu rozwoj u sport u oa tereoje G mioy Nowe Mjasto.
3. Ostatecznego rozs1rzygn iCfe ia 0 przyznaniu i wysokosci dotacji dokonuje W6j t Gm iny
Nowe Mias to.
4 . Po rozpatrzeniu wniosk6w i przyznani u dotacji oferenci zostamj. powiadomien i pisemnie.
5. Lis ta podmiotow, klore o trzymajfJ

dotacj~

na realizacjy zadania zostanie wywieszona oa

tab li cy og1oszen Urz(fdu Ominy Nowe MiaslO, opublikowana na stroni e intemetowej
ww\\.bipnowemiasto.pl • zakladka: Organizacjc PozarL<ldowe. S10warzyszcnia -

dot<lcjc

oraz na stronie intemetowej gm iny www.ugnowemiaslo .pl
6. Przyznanie dotacji na real izacjcr poszczeg61nyeh zadan nastqpi na podstawie umowy
z podmiotem.
7. Dotacja na

realizacj~

zadania zoslanie przekazana na rachunek bankowy podmiotu oa

warunkaeh okreslonych w umowie.
8. PrLY rozpatrywaniu wniosk6w
bierze pod

0

przyznanie dOlaej i eelowej powotana do tego Komi sja

u wag~:

a) W zakresie oeeny fo rmalnej:
•

ezy woiosek zosta! zlozony w zamkn iytej kopereie, na kt6rej umieszczono pelne} nazwcr
wn ioskodawcy j jego adres oraz peln')

nazw~

zadan ia na

realizacj~

kt6rego zostani e

przeznaczona dotacja celowa;
•

ezy wniosek zostal zIozony w termini e okre§lonym w ogtoszeniu

•

ezy wn iosek

zosta~

naborze wniosk6w

0

naborze wniosk6w;

zlozony przez podmiot uprav.niony do uezestnictwa
0

W

otwartym

udzielenie dotacji celowej oa rea li zacjlt zadan pubtieznych

z za kresu rozwoju spartu na terenie Gminy Nowe Miasto;
•

ezy
w

wniosek

za l ~eznik u

zosta1

nozony na

obow i <}ZUj ~cy m

wzorze

wniosku o kres io nym

Nr I do Uehwaly Nr 14 11XXVn0 13 Rady G miny Nowe Miasto z drua

3 1 styezn ia 2013 rok u zmienionej

Ueh wa l ~

Nr 1461XX1Il120 17 Rady Gminy

Nowe MiaslO z drua 19 s Lycznia 20 17 roku ;
•

ezy sprawozda nie z wykort:ystania udzielonej dotaej i ce lowej zostato zlozone na
o bowi¥uj.,cym wzorze okreslonym w zal'!czniku Nr 2 do Uchwaly Nr 1411XXV/2013
Rady Gminy Nowe M iasto z dnia 31 stycznia 2013 roku zmieniona UchwalC}
Nr 146/XX llJl20 17 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 19 stycznia 2017 roku
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~

dotyczy

wnioskodawcow, kt6rzy w roku poprzednim ocr-£ymali

dotacj~

celowEj na

realizacj~

zadan publiczoych z zakIesu rozwoju sporlll na terenie Gmi" y Nowe Miasto;
niezb~dne

•

czy wniosek jest komple lny i zawiera wszyslkie

•

ezy wni osekjest prawidlowo wypelniony;

•

czy wni osek zostal podpisany przez osoby upowai.ni one do skladania oswiadczen woli
w imieniu podmiolu

ubiegaj~cego

sit'(

0

dotacjc;

zal<}czniki ;

celow~;

b) w zakresie oceny merytoryeznej :
•

wartosc projeklu oraz mozliwosci realizacji zadania przez

•

znaczenie zadania dla reali zowanych przez gmiorr celow;

•

kalkulacj er koszt6w realizacji zadania;

•

wykonanie

zadan

zleconych

przez

wnioskodawc~

wnioskodawc~;

w

okresie

poprzednim

z uwzg lerd nieniem rzeteinoSci i lenninowosc i ich rea lizacj i oraz rozliczenia olrzyman ych
na len eel srodkow - dOlyezy wnioskodawcow, klurzy w roku poprzednim otrzymali
dotacjer cd ow,! na

realizacj~

zadan publicznych z zakres u rozwoju sportu oa terenie

Gminy Nowe Miasto.
9. Od decyzji w sprawie przyznania dotacji podmiotowi skladajqcemu wniosek w naborze nie
przysruguje odwotanie.
10. Kluby sportowe zobowi<!zane

S<}

do Spor7-4dzania sprawozdan z wykonania zadani a

publicznego oa formularzu , txrd<lcym Za!<:jcznikiem Nr 2 do oiniejszego ogloszenia
w tenninach olaesJonych w umowie.

Nowe Miasto, 25 stycznia 202 1
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