
ZARZĄDZENIE NR OR.OK 0050.1.2023 
WÓJTA GMINY SŁOPNICE 

z dnia 12 stycznia 2023 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego służącego sprzyjaniu  
rozwojowi sportu na terenie Gminy Słopnice w 2023 roku  oraz powołania komisji konkursowej 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r.  
poz. 559 z późn. zm.)  art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. 
zm.) i Rozdziału 3 § 7 ust. 1 uchwały Rady Gminy Słopnice Nr XIV/95/16 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie 
określenia warunków i trybu udzielenia i rozliczenia dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie 
Gminy Słopnice (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 poz. 3438 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego służącego sprzyjaniu rozwojowi sportu 
na terenie Gminy Słopnice w 2023 roku, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Słopnice Nr XIV/95/16 z dnia 30 maja 
2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielenia i rozliczenia dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi 
sportu na terenie Gminy Słopnice. 

2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. Powołuję komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert, 
w następującym składzie: 

1. Przewodniczący komisji –  Marzena Giza, Inspektor, pracownik ds. obsługi rady i organizacji pozarządowych. 

2. Członek komisji – Anna Strug, Sekretarz Gminy Słopnice, 

3. Członek komisji – Krzysztof Kęska, Inspektor, pracownik ds. realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej 
i sportu. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi Referatu Organizacyjnego, Oświaty i Kultury. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   
Wójt Gminy Słopnice 

 
 

mgr inż. Adam Sołtys 
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Załącznik do zarządzenia Nr Or.OK 0050.1.2023 
Wójta Gminy Słopnice 
z dnia 12 stycznia 2023 r. 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 

na realizację zadania publicznego służącego sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Słopnice 
w 2021 roku, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Słopnice Nr XIV/95/16 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie 
określenia warunków i trybu udzielenia i rozliczenia dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie 
Gminy Słopnic (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 poz. 3438 z późn. zm.) 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz. U. 2022 r. poz.1599 z późń. zm.) 
Wójt Gminy Słopnice ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT. 

I . Rodzaj zadania:  

„Zadanie służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Słopnice w 2023 roku.” 

Przedmiot zadania: Przedmiotem zadania jest w szczególności realizacja jednego z następujących celów 
publicznych: 

1) zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Słopnice do działalności sportowej; 

2) poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubu; 

3) propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród społeczności lokalnej; 

4) pozytywne oddziaływanie na wychowanie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Słopnice 

5) zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców; 

6) pobudzanie kreatywności i wpływanie na rozwój sportu na terenie Gminy Słopnice; 

7) kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Słopnice poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na 
wszelkich poziomach. 

I. Wysokość i warunki przekazania środków publicznych przeznaczonych na wspieranie realizacji zadań.  

1. Na wspieranie realizacji zadania wybranego w ramach konkursu zostaną przeznaczone środki ujęte  
w budżecie Gminy Słopnice na rok 2023 do kwoty 210 000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych 
00/100). 

2. Niniejszy konkurs będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy na  realizację zadania służącego sprzyjaniu 
rozwojowi sportu na terenie Gminy Słopnice w 2023 r. 

3. Dotacja będzie przekazana na rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do operacji związanych  
z realizacją zadania publicznego po zawarciu umowy, w wysokości określonej ostatecznie w umowie i zgodnie 
zasadami przekazywania dotacji (w całości lub w transzach), które również zostaną zawarte w umowie.  

4. Z dotacji nie będą pokrywane koszty poniesione przed zawarciem umowy; w przypadku przyznania dotacji 
w wysokości innej niż wnioskowana, wnioskodawca ma obowiązek dostosować kosztorys oraz treść projektu (jeśli 
jest taka konieczność)  do kwoty faktycznie przyznanej. 

III. Wniosek na realizację zadania mogą składać kluby sportowe nie należące do sektora 
finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, mające siedzibę i prowadzące działalność 
sportową na terenie Gminy Słopnice. 

IV. Zasady przyznawania dotacji: 

1. Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania publicznego m.in. 
na:  

1) realizację programów szkolenia sportowego, 

2) zakupu sprzętu sportowego (w tym m.in. strojów i obuwia sportowego oraz materiałów 
i innych środków niezbędnych do realizacji zadania),  
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3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach (np. opłaty diet 
sędziów, koszty związane z przygotowaniem terenu do rozgrywek, zakup nagród, itp.)  

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 

5) sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej (np. opłata trenerów itp.)  

6) sfinansowanie opłat startowych i regulaminowych (np. opłaty wpisowe, licencje, badania sportowe itp.)  

7) pokrycia kosztów dojazdów zawodników na treningi i mecze. 

2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu: 

1) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby 
w nim zrzeszone; 

2) zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz 
kosztów obsługi zadłużenia, 

3) transferu zawodnika z innego klubu sportowego. 

3. Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, wypełnione na odpowiednim formularzu 
i złożone w terminie. 

4. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu 
Gminy Słopnice. 

5. Za kompletność oferty odpowiada oferent. 

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem jej 
w oczekiwanej wysokości - kwota przyznana może być niższa od określonej w ofercie. 

V. Termin i warunki realizacji zadania. 

1. Zadanie powinno być wykonane w roku 2023, przy czym początek realizacji zadania opisanego 
w ofercie może nastąpić nie wcześniej niż od daty podpisania umowy, a zakończenie zadania musi nastąpić do dnia 
30 listopada 2023 roku. Warunkiem realizacji zadania jest więc zawarcie umowy. 

2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie zgodnie z zawartą 
umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami. 

VI. Termin składania ofert. 

Ofertę zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Uchwały Rady Gminy Słopnice  
Nr XIV/95/16 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielenia  
i rozliczenia dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Słopnic (Dz. Urz. Woj. Małop. 
z 2016 poz. 3438 z późn. zm.) należy składać w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
31 stycznia 2023 r. do godz. 15.30 w  Sekretariacie Urzędu Gminy w Słopnicach, pokój nr 4.                                                                                                                                                                                                            

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty. 

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 14 dni od ostatecznej daty składania ofert.  

2. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:  

1) dochowanie wymagań formalnych, 

2) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego, 

3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów, 

4) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku 
z zakresem rzeczowym projektu, 

5) możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę - planowany wkład finansowy, rzeczowy lub osobowy 
w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną; 

6) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Słopnice, biorąc pod uwagę 
rzetelność i terminowość rozliczenia się z otrzymanych środków; 

7) ilość uczestników objętych realizacją zadania. 
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3. Decyzję o udzieleniu i wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Słopnice przy zasięgnięciu opinii komisji 
konkursowej powołanej niniejszym zarządzeniem. Komisja Konkursowa przedstawi Wójtowi Gminy Słopnice 
protokół z przeprowadzonej oceny wniosków, w którym zawrze w szczególności propozycję rozstrzygnięcia 
konkursu i wielkości zaproponowanych dotacji do akceptacji. Opinia Komisji Konkursowej nie jest dla Wójta 
wiążąca. Decyzję o udzieleniu i wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Słopnice, a jego stanowisko ma 
charakter ostateczny. 

4. Po wyborze projektów Wójt Gminy kolejno: 

1) informuje pisemnie wnioskodawców o przyznanych kwotach dotacji na wybrane projekty oraz o projektach, 
które zostały odrzucone; 

2) uzgadnia z wnioskodawcą ostateczny zakres projektu i kwotę na jego realizację, 
z zastrzeżeniem że: 

a) kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z projektu nie mogą ulec zwiększeniu; 

b) wnioskodawcą, zgodnie z wynikiem uzgodnień, zweryfikuje ostateczną treść projektu, w tym zakres 
kosztów finansowanych z dotacji. 

3) zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Słopnice informację o projektach, które uzyskały dotację, kwotach i ich przedmiocie. 

5. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania 
merytorycznego i finansowego z wykonanego  zadania. Sprawozdanie musi zostać sporządzone na formularzu 
określonym w załączniku nr 2 do Uchwały Rady Gminy Słopnice Nr XIV/95/16 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie 
określenia warunków i trybu udzielenia i rozliczenia dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie 
Gminy Słopnic (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 poz. 3438 z późn. zm.). 

VIII. Wójt Gminy może unieważnić konkurs lub odstąpić od zawarcia umowy na skutek: 

1. Stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków, 

2. Wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem projektu lub 
zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć 

 

   
Wójt Gminy Słopnice 

 
 

mgr inż. Adam Sołtys 
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