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

III. Wymagania dotycz~ce wnioskow 

1. 	 Wnioski nalezy skladae na formularzu stanowiqcym Zalqcznik Nr 1 do nlnleJszego 

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

Organizacje Pozarzqdowe, Stowarzyszenia ~ dotacje oraz na stronie internetowej gminy 

www.ugnowemiasto.pl ) 

2. 	Przy kalkulowaniu przewidywanych koszt6w realizacji zadania oferent moze ponosic 

jedynie wydatki, kt6re zostaly wymienione wart. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 

roku 0 sporcie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1468 z p6zn. zm.). 

3. Do wniosku nalezy dolqczye: 

a) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzajqce status klubu 

sportowego i umocowanie os6b go reprezentujqcych (wazny 3 n1iesiqce od daty 

wystawienia); 

b) aktualny statut. 

4. Kserokopie 	 wymaganych zalqcznik6w powlnny 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 realizacj(} zadania publicznego: (nazwa 

zadania) z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nowe Miasto w 2020 roku". 

6. 	 Wnioski zlozone po terminie nie bydq rozpatrywane. 

IV. 	 Termin skladania wnioskow 

Termin skladania wniosk6w 0 udzielenie dotacji na rok 2020 - do dnia 05 lutego 2020 roku 

do godz. 1600 w sekretariacie Urzydu Gminy Nowe Miasto, poke Nr 3. 

V. 	 Termin realizacji zadan 

Termin realizacji zadail - od dnia podpisania umowy do dnia wskazanego przez oferenta, 

jednak nie p6zniej niz do dnia 30 listopada 2020 roku 

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

1. 	Rozpatrywanie wniosk6w nastqpi nie p6zniej niz do dnia 12 lutego 2020 roku. 

2. 	 Oceny wniosk6w pod wzglydem formalno-merytorycznym dokona Komisja powolana 

Zarzqdzeniem Nr 8/2017 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 03 lutego 2017 roku w sprawie 
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powolania stalej Komisji w celu oceny i rozpatrywania wniosk6w zlozonych w wyniku 

otwartego naboru wniosk6w 0 udzielenie dotacji celowej na realizacjy zadail publicznych 

z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nowe Miasto. 

3. 	Ostatecznego rozstrzygniycia 0 przyznaniu i wysokosci dotacji dokonuje W6jt Gminy Nowe 

Miasto. 

4. 	Po rozpatrzeniu wniosk6w i przyznaniu dotacji oferenci zostanq powiadomieni pisemnie. 

5. 	Lista podmiot6w, kt6re otrzymajq dotacjy na realizacjy zadania zostanie wywieszona na 

tablicy ogloszeil Urzydu Gminy Nowe Miasto, opublikowana na stronie intemetowej 

www.bipnowemiasto.pl - zakladka: Organizacje Pozarzqdowe, Stowarzyszenia ~ dotacje 

oraz na stronie intemetowej gminy www.ugnowemiasto.pl 

6. 	Przyznanie dotacji na realizacjy poszczeg6lnych zadail nastqpi na podstawie umowy 

z podmiotem. 

7. 	Dotacja na realizacjy zadania zostanie przekazana na rachunek bankowy podmiotu na 

warunkach okreslonych w umowie. 

8. 	 Przy rozpatrywaniu wniosk6w 0 przyznanie dotacji celowej powolana do tego Komisja 

bierze pod uwagy: 

a) W zakresie oceny formalnej: 

• 	 czy wniosek zostal zlozony w zamkniytej kopercie, na kt6rej umieszczono pelnq nazwy 

wnioskodawcy i jego adres oraz pelnq nazwy zadania na realizacjy kt6rego zostanie 

przeznaczona dotacja celowa; 

• 	 czy wniosek zostal zlozony w terminie okreslonym w ogloszeniu 0 naborze wniosk6w; 

• 	 czy wniosek zostal zlozony przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym 

naborze wniosk6w 0 udzielenie dotacji celowej na realizacjy zadail publicznych z zakresu 

rozwoju sportu na terenie Gminy Nowe Miasto; 

• 	 czy wniosek zostal zlozony na obowiqzujqcym wzorze wniosku okreslonym w zalqczniku 

Nr 1 do Uchwaly Nr 141/XXV/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 31 stycznia 2013 

roku zmienionej Uchwalq Nr 146IXXIII/2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 19 stycznia 

2017 roku ; 

• 	 czy sprawozdanie z wykorzystania udzielonej dotacji celowej zostalo zlozone na 

obowiqzujqcym wzorze okreslonym w zalqczniku Nr 2 do Uchwaly Nr 141/XXV12013 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 wnioskodawc6w, kt6rzy 
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w roku poprzednim otrzymali dotacj t:; celowq. na realizacj t:; zadan publicznych z zakresu 

rozwoju sportu na terenie Gminy Nowe Miasto; 

• 	 czy wniosek jest kompletny i zawiera wszystkie niezbt:;dne zalq.czniki; 

• 	 czy wniosekjest prawidlowo wypelniony; 

• 	 czy wniosek zostal podpisany przez osoby upowaznione do skladania oswiadczen woli 

w imieniu podmiotu ubiegajq.cego sit:; 0 dotacjt:; celowq.; 

b) w zakresie oceny merytorycznej: 

• 	 wartosc projektu oraz mozliwosci realizacji zadania przez wnioskodawct:;; 

• 	 znaczenie zadania dla realizowanych przez gmint:; ce16w; 

• 	 kalkulacj t:; koszt6w realizacj i zadania; 

• 	 wykonanie zadan zleconych przez wnioskodawct:; w okresie poprzednim z uwzglt:;dnieniem 

rzetelnosci i terminowosci ich realizacj i oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel srodk6w 

dotyczy wnioskodawc6w, kt6rzy w roku poprzednim otrzymali dotacjt:; celowq. na realizacjt:; 

zadan publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nowe Miasto. 

9. 	 Od decyzji w sprawie przyznania dotacji podmiotowi skladajq.cemu wniosek w naborze nie 

przysluguje odwolanie. 

10. Kluby sportowe zobowiq.zane sq. do sporzq.dzania sprawozdan z wykonania zadania 

publicznego na formularzu, bt:;dq.cym Zalq.cznikiem Nr 2 do niniejszego ogloszenia 

w terminach okreslonych w umowie. 

lawnmir riwz ZaI~&ki 

Nowe Miasto, 21 stycznia 2020 
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