
OGŁOSZENIE 
, 

WOJTA GMINY NOWE MIASTO 
z dnia 09 stycznia 2015 roku 

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ 


NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU 


NA TERENIE GMINY NOWE MIASTO NA ROK 2015 


Podstawa prawna: a rt. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 20 10 roku O sporcie (tj. Dz. U. 

z 2014 r. poz. 715) oraz Uchwala Nr 141IXXV/20\3 Rady Gminy 

Nowe Miasto z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie okreslenia 

warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę 

Nowe Miasto. 

I. Rodzaj zadaó publicznych 

t. 	 Wnioski o udzielenie dotacji celowej winny zawierać propozycje zadań 

publicznych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowe Miasto. 

2. 	Od oferentów oczekuje się podjęcia działałl , które wpłyną na rozwój 

poszczególnych dyscyplin sportowych na terenie Gminy Nowe Miasto. 

3. Zadania 	 publiczne winny być zgodne z celami publicznymi, jakie zamIerza 

osiągnąć Gmina Nowe Miasto, wymienionymi w § I Uchwały Nr 14lIXXV120 13 

Rady Gminy Nowe Miaslo z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie okreslenia 

warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Nowe Miasto. 

4. 	 Na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu Gmina Nowe Miasto 

zamierza przeznaczyć łączn ie w 20 ) S roku - około 8S 000,00 zl (slownie: 

osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). 

II. Podmioty uprawnione 

1. 	 Podmiotami uprawnionymi do złożenia vroiosków są kluby sportowe działające na 

obszarze Gminy Nowe Miasto, niedziałające w celu osiągnięcia zysku. 

2. 	Oferent powinien posiadać kadrę i zaplecze odpowiednje do realizacji zadania. 



III. Wymagania dotyczące wniosków 

l. Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik Nr l do niniejszego 

ogłoszenia (do pobrania na stronie internetowej www.bipnowemiasto.pl - zak ł adka : 

Organizacje Pozarządowe, Stowarzyszenia  dotacje oraz na stronie internetowej 

gminy www.ugnowemiasto.pl 

2. przy kalkulowaniu przewidywanych koszlów reali zacji zadania oferent może 

ponosić jedynie wydatki , które zostały wymjen ione wart. 28 ust. 2 ustav.ry 

z dnia 25 czerwca 20 10 roku o sporcie (lj. Dz. U. z 2014 r. poz. 715). 

3. Do wniosku należy dołączyć: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status 

klubu sportowego umocowame osób go reprezentujących (ważny 

3 miesiące od daty wystawienia); 

b) aktualny statuL 

4. Kse rokopie wymaganych za łączn ików powmn y być potwierdzone za zgodność 

z oryginałem przez osoby uprawnione. 

5. Wnioski należy składać wraz z kompletem załączników w zamkniętej kopercie 

z dopiskiem: " Wniosek o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego: 

(nazwa zadania) z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nowe Miasto w 20J5 

roku". 

6. Wnioski złożone po tenninie nie będą rozpatrywane. 

IV. Termin składania wniosków 

Tennin składania wniosków o udzielenie dotacji na rok 20 15 - do dnia 26 stycznia 

2015 roku do godz. 1600 w sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Miasto, pak. Nr 1. 

V. Termin realizacji zadań 

Tennin realizacji zadań  od dnia podpisania umowy do dnia wskazanego przez 

oferenta, jednak nie późn i ej ni ż do dnia 30 listopada 2015 roku 

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

wniosków 

l. Rozpatrywanie wniosków nastąpi nie później ni ż do dnia 30 stycznia 2015 roku. 

2. Oceny wniosków pod względem formalno-m erytorycznym dokona Komisj a 

powołana Zarządzeniem Nr 12/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 
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04 marca 2013 roku w sprawIe powołania stałej Komisji w celu oceny 

i rozpatrywania wniosków złazonych w wyniku otwartego naboru wniosków 

o udzielenie dotacji celowej na realizacje zadaó publicznych z zakresu rozwoju 

sportu na terenie Gminy Nowe Miasto. 

3. 	 Ostatecznego rozstrzygnięcia o przyznanJU wysokości dotacji dokonuje 

Wójt Gminy Nowe Miasto. 

4. 	 Po rozpatrzeniu wniosków przyznamu dotacji oferenci zostaną powiadomieni 

pisemnie. 

5. 	lisia podmiotów, które olrzymają dotację na realizację zadania zostanie 

wywieszona na tablicy ogloszeil Urzędu Gminy Nowe Miasto, opublikowana na 

stronie internetowej www.bipnowemiasto.pl - zakJadka: Organizacje Pozarządowe. 

Stowarzyszenia - dotacje oraz na sIran ie internetowej gminy 

www.ugnowemiasto.pl 

6. 	 Przyznanie dotacji na realizację poszczególnych zadań nastąpi na podstawie 

umowy z podmiotem. 

7. 	 Dotacja na reali zację zadania zostanie przekazana na rachunek banko"·!)' podmiotu 

na warunkach określonych w umowie. 

8. 	 PrLY rozpatrywaniu wniosków o przyznanIe dotacji celowej powołana do tego 

Komisja bierze pod uwagę: 

a) W zakresie oceny formalnej: 

• 	 czy wniosek został złożony w zamkniętej kopercie , na której umIeszczono 

pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres oraz p~ną nazwę l adania na 

realizację którego zasianie przeznaczona dotacja celowa; 

• 	 czy wniosek został zlatany w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze 

wniosków; 

• 	 czy wniosek zoslal złożony prLez podmiot upraWnLOlly do uczestnictwa 

w otwartym naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na rea li zację 

zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nowe Miasto; 

• 	 czy "''Diasek został złożony na obowiązującym wzorze wniosku o kreś l onym 

w załączniku nr l do Uchwały Nr 141IXXV12013 Rady Gminy Nowe Miaslo 

z dnia 31 stycznia 2013 roku; 
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• 	 czy sprawozdanie z wykorzystania udzielonej dotacji celowej zostało złożone 

na obowiązującym wzone określonym w załącznik u or 2 do Uchwały Nr 

t41fXXV1201 3 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 3 1 stycznia 2013 roku 

dotyczy wnioskodawców, którzy w roku poprzednim otrzymali dotację 

celową na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju spo rtu na terenie 

Gminy Nowe Miasto; 

• 	 czy wniosek jest kompletny i zawiera wszystkie niezbędne załączniki ; 

• 	 czy wniosek jest prawidłowo wypełniony; 

• 	 czy wniosek został podpisany przez osoby upow3Żruone do składania 

oświadczeń woli w imieniu podmiotu ubiegającego się Odotacj ę celową; 

b) w zakresie oceny merytorycwej : 

• 	 wartość projektu oraz możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę; 

• 	 znaczenie zadania dla realizowanych przez gminę celów; 

• 	 kalkulację koszlów realizacji zadania: 

• 	 wykonanie zadań zJeco nych przez wnioskodawcę w okresie poprzednim 

z uwzględnieniem rzetelności i tenninowości ich realizacji oraz rozliczenia 

otrzymanych na ten cel środków - dotyczy wnioskodawców, którzy w roku 

poprzednim otrzymaJ i dotację celową na realizację zadań publicznyc h 

z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nowe Miasto. 

9. 	 Od decyzji w sprawie przywania dotacj i podmiotowi skladającemu wniosek 

w naborze nie przysJuguje odwołanie. 

10. Kluby sportowe zobowiązane są do sporządzania sprawozdań z wykonania zadania 

publicznego na fonnuJarzu, będącym lalącznikiem Nr 2 do niniejszego ogłoszenia 

w tenninach określonych w umowie. 

Nowe Miasto 09 stycznia 2015 

w 
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