
OGLOSZENIE 

WOJTA GMINY NOWE MIASTO 


z dnia 06 lutego 2017 roku 


NABOR WNIOSKOW 0 UDZIELENIE DOlACJI CELOWEJ 


NA REALIZAC.n; ZADAN' PUBLICZNYCH Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU 


NA TERENIE GMINY NOWE MIASTO NA ROK 2017 


Podstawa prawna: art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku 0 sporcie (tj. Dz.U. 

z 2016 r. poz. 176) oraz Uchwala Nr 146IXXIII/2017 Rady Gminy Nowe 

Miasto z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie okreslenia warunk6w 

i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminy Nowe Miasto 

zmieniona Uchwalq Nr 146/XXIII/2017 Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia19 stycznia 2017 roku 

I. Rodzaj zadan puhlicznych 

1. 	 Wnioski 0 udzielenie dotacji celowej winny zawierac propozycje zadan publicznych 

sprzyjajqcych rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowe Miasto. 

2. 	 Od oferent6w oczekuje siy podjycia dzialan, kt6re wplynq na rozw6j poszczeg6lnych 

dyscyplin sportowych na terenie Gminy Nowe Miasto. 

3. 	Zadania publiczne winny byc zgodne z celami publicznymi,jakie zamierza osiqgnqc 

Gmina Nowe Miasto, wymienionymi w § 1 Uchwaly Nr 1411XXV/2013 Rady 

Gminy Nowe Miasto z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie okreslenia warunk6w 

i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminy Nowe Miasto zmieniona Uchwalq 

Nr 146/XXIIII2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 19 stycznia 2017 roku 

4. Na realizacjy zadan publicznych w zakresie rozwoju sportu Gmina Nowe Miasto 

zamierza przeznaczyc lqcznie w 2017 roku - okolo 85 000,00 zl (slownie: 

osiemdziesiqt piyc tysiycy zlotych). 

II. Podmioty uprawnione 

1. 	 Podmiotami uprawnionymi do zlozenia wniosk6w Sq kluby sportowe dzialajqce na 

obszarze Gminy Nowe Miasto, niedzialajqce w celu osiqgniycia zysku. 



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

III. Wymagania dotycz~ce wniosk6w 

1. Wnioski nalezy skladae na fonnularzu stanowiqcym Zalqcznik Nr 1 do niniejszego 

ogloszenia (do pobrania na stronie intemetowej www.bipnowemiasto.pl - zakladka: 

Organizacje Pozarzqdowe, Stowarzyszenia --+ dotacje oraz na stronie intemetowej 

gminy www.ugnowemiasto.pl) 

2. Przy kalkulowaniu przewidywanych koszt6w realizacji zadania oferent moze 

ponosie jedynie wydatki, kt6re zostaly wymienione w art. 28 ust. 2 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 roku 0 sporcie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 176). 

3. Do wniosku nalezy dol'!-czye: 

a) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzaj,!-ce status 

klubu sportowego i umocowanie os6b go reprezentuj'!-cych (wazny 3 miesi,!-ce od 

daty wystawienia); 

b) aktualny statut. 

4. Kserokopie wymaganych zal,!-cznik6w powinny bye potwierdzone za zgodnose 

z oryginalem przez osoby uprawnione. 

5. Wnioski nalezy skladae wraz z kompletem zalqcznik6w w zamkniytej kopercie 

z dopiskiem: " Wniosek 0 udzielenie dotacji na realizacjf! zadania publicznego: 

(nazwa zadania) z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nowe Miasto w 2017 

roku ". 

6. Wnioski zlozone po tenninie nie bydq rozpatrywane. 

IV. Termin skladania wniosk6w 

rennin skladania wniosk6w 0 udzielenie dotacji na rok 2017 - do dnia 21 lutego 2017 

roku do godz. 1600 w sekretariacie Urzydu Gminy Nowe Miasto, pok. Nr 1. 

V. Termin realizacji zadan 

rennin realizacji zadan - od dnia podpisania umowy do dnia wskazanego przez 

oferenta, jednak nie p6Zniej niz do dnia 30 listopada 2017 roku 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy ocenie wniosk6w oraz termin rozpatrzenia 

wniosk6w 

1. Rozpatrywanie wniosk6w nastqpi nie p6Zniej niz do dnia 23 lutego 2016 roku. 
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2. Oceny 	 wniosk6w pod wzgl~dem fonnalno-merytorycznym dokona Komisja 

powolana Zarz'l-dzeniem Nr 8/2017 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 03 lutego 

2017 roku roku w sprawie powolania stalej Komisji w celu oceny i rozpatrywama 

wniosk6w zlozonych w wyniku otwartego naboru wniosk6w 0 udzielenie dotacji 

celowej na realizacj~ zadan publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy 

Nowe Miasto. 

3. Ostatecznego 	rozstrzygni~cia 0 przyznanlU wysokosci dotacji dokonuje W6jt 

Gminy Nowe Miasto. 

4. Po 	rozpatrzeniu wniosk6w przyznanlU dotacji oferenci zostan'l- powiadomieni 

plsemme. 

5. Lista podmiot6w, kt6re otrzyrnaj'l- dotacj~ na realizacj~ zadania zostanie wywieszona 

na tablicy ogloszen Urz~du Gminy Nowe Miasto, opublikowana na strome 

intemetowej www.bipnowemiasto.pl - zakladka: Organ izacj e Pozarzqdowe. 

Stowarzyszenia ~ dotacje oraz na stronie intemetowej gmmy 

www.ugnowemiasto.pl 

6. Przyznanie dotacji na realizacj~ poszczeg61nych zadan nast'l-pi na podstawie umowy 

z podmiotem. 

7. Dotacja na realizacj~ zadania zostanie przekazana na rachunek bankowy podmiotu 

na warunkach okreslonych w umowie. 

8. Przy rozpatrywaniu 	wniosk6w 0 przyznanle dotacji celowej powolana do tego 

Komisja bierze pod uwag~: 

a) W zakresie oceny fonnalnej: 

• 	 czy wniosek zostal zlozony w zamkni~tej kopercie, na kt6rej umieszczono 

peln'l- nazw~ wnioskodawcy i jego adres oraz peln'l- nazw~ zadania na realizacj~ 

kt6rego zostanie przeznaczona dotacja celowa; 

• 	 czy wniosek zostal zlozony w tenninie okreslonym w ogloszeniu 0 naborze 

wniosk6w; 

• 	 czy wniosek zostal zlozony przez podmiot uprawnlOny do uczestnictwa 

w otwartym naborze wniosk6w 0 udzielenie dotacji celowej na rea1izacj~ zadan 

publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nowe Miasto; 

• 	 czy wniosek zostal zlozony na obowiqzuj'l-cym wzorze wniosku okreslonym 

w zal'l-czniku Nr 1 do Uchwaly Nr 141IXXV/2013 Rady Gminy Nowe Miasto 
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z dnia 31 stycznia 2013 roku zmienionej Uchwalq Nr 146IXXIIII2017 Rady 

Gminy Nowe Miasto z dnia19 stycznia 2017 roku ; 

• 	 czy sprawozdanie z wykorzystania udzielonej dotacji celowej zostalo zlozone 

na obowiqzujqcym wzorze okreslonym w zalqczniku Nr 2 do Uchwaly 

Nr 141IXXV/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 31 stycznia 2013 roku 

zmieniona Uchwalq Nr 146/XXIII/2017 Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia19 stycznia 2017 roku - dotyczy wnioskodawcow, ktorzy w roku 

poprzednim otrzymali dotacjy celowq na realizacjy zadaiJ. publicznych 

z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nowe Miasto; 

• 	 czy wniosek jest kompletny i zawiera wszystkie niezbydne zalqczniki; 

• 	 czy wniosek jest prawidlowo wypelniony; 

• 	 czy wniosek zostal podpisany przez osoby upowaznione do skladania 

oswiadczen woli w imieniu podmiotu ubiegajqcego siy 0 dotacjy celowq; 

b) w zakresie oceny merytorycznej: 

• 	 wartosc projektu oraz mozliwosci realizacji zadania przez wnioskodawcy; 

• 	 znaczenie zadania dla realizowanych przez gminy celow; 

• 	 kalkulacjy kosztow realizacji zadania; 

• 	 wykonanie zadan zleconych przez wnioskodawcy w okresie poprzednim 

z uwzglydnieniem rzetelnosci i terminowosci ich realizacji oraz rozliczenia 

otrzymanych na ten cel srodkow - dotyczy wnioskodawcow, ktorzy w roku 

poprzednim otrzymali dotacjy celowq na realizacjy zadan publicznych 

z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nowe Miasto. 

9. 	 Od decyzji w sprawie przyznania dotacji podmiotowi skladajqcemu wniosek 

w naborze nie przysruguje odwolanie. 

10. Kluby sportowe zobowiqzane Sq do sporzqdzania sprawozdan z wykonania zadania 

publicznego na formularzu, bydqcym Zalqcznikiem Nr 2 do niniejszego ogloszenia 

. w terminach okreslonych w umowie. 

Nowe Miasto, 06 lutego 2017 

S1awo",ir rlusz ZoJ~.JkJ 
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