Załącznik do Zarządzenia
Nr656./2012 Wójta Gminy Budzyń
z dnia 16 stycznia 2012 r.

OGŁOSZENIE
O konkursie wniosków o przyznanie dotacji
na wsparcie projektu sportowego na terenie
Gminy Budzyń w 2012 r.
Działając
na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/339/2010r. Rady Gminy Budzyń
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym
organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na
terenie Gminy Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273,
poz.5436)
Wójt Gminy Budzyń, ogłasza konkurs wniosków o przyznanie dotacji na
wsparcie projektu sportowego na terenie gminy Budzyń w 2012 r.
I Rodzaje zadań – przedmiot zgłoszonych projektów.
1.Dofinansowanie rozwoju sportu:
a)organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych- gry w piłkę
nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów
w miejscowości Budzyń,
b)organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę
nożną, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów
w
miejscowości Wyszyny,
c) organizacja oraz udział w zawodach sportowych – jeździectwa - w tym
szkolenie i przygotowanie do startów.
II. Wysokość kwoty środków publicznych przeznaczonych na dotację na
realizację poszczególnych zadań – projektów.
1.Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. a planuje się
przeznaczyć kwotę w wysokości 59.500,- zł.
2. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. b planuje się
przeznaczyć kwotę w wysokości 62.500,- zł.
3. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. c planuje się
przeznaczyć kwotę w wysokości 14.000,- zł.
III. Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy na realizację poszczególnych
zadań – projektów.
Minimalny wkład własny wnioskodawców na realizację zadań – projektów
wymienionych w punkcie I ust.1 lit. a, b, c ustala się w wysokości 5%
całkowitych kosztów realizacji.
IV. Zasady przyznawania dofinansowania – dotacji na wykonania zadań –
projektów.
1. Zasady przyznawania dofinansowania określa Uchwała Nr XXXVIII/339/2010
Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków,
w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju
sportu na terenie Gminy Budzyń.( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r.
Nr 273, poz. 5436 )
V. Termin i warunki realizacji zadań - projektów.
1. Zadania - projekty winny być zrealizowane w 2012 roku z zastrzeżeniem,
iż
szczegółowe
terminy
wykonania
zadań
określone
zostaną
w
zawartych umowach.
2. Zadania winny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą
umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym
w ofercie,

VI. Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy złożony
wniosek oaz termin składania wniosków.
1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w § 1 ust. 2
Uchwały
Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z
zakresu
rozwoju
sportu
na
terenie
Gminy
Budzyń.(Dz.
Urz.
Woj.
Wielkopolskiego z 2010 r. Nr273, poz. 5436).
2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym , składają
wnioski o realizacje danego zadania – projektu.
3. Wnioski musza być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.
Uwaga:
Wniosek
i załączniki
muszą
podpisać
osoby,
które
zgodnie
z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione
do reprezentowania
oferenta
na zewnątrz
i zaciągania
w jego
imieniu
zobowiązań finansowych (zwierania umów).
4. Wniosek winien być złożony zgodnie ze wzorem wniosku, który stanowi
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych
oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy
Budzyń.( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr273, poz. 5436 ).
5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje o których mowa we
wzorze wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do wyżej cytowanej Uchwały.
6. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Budzyniu osobiście lub drogą
pocztową na adres Urząd Gminy Budzyń, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń.
(decyduje data wpływu) w terminie do dnia 30 stycznia 2012 roku, do godz.
16.00
7. Druk wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego
dotyczący dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Budzyń na 2012 r. oraz
druk sprawozdania z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego można
pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy – www. bip.wokiss.pl/budzyn/ lub
otrzymać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy, ul. Lipowa 6, gdzie można również
uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące trybu finansowania zadań z
zakresu rozwoju sportu.
8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad
wniosku wyznaczony zostanie dodatkowy termin na uzupełnienie braków,
jednakże nie dłuższy niż 7 dni od powiadomienia o stwierdzonych
uchybieniach formalno – prawnych lub innych brakach.
9. Wnioski złożone według innego wzoru lub złożone po terminie lub których
uchybień formalno – prawnych nie uzupełniono w dodatkowym terminie
z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.
10. Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych
spraw statutowych pozostaną także bez rozpatrzenia.
VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1. Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich
składanie.
2. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez
Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
3. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w
szczególności :
a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,
b) przedstawioną kalkulację kosztów,
c) możliwości realizacji zadania przez podmiot,
d) dotychczasową współpracę z Gminą,
e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w
danym konkursie.
4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana
Wójtowi Gminy , który podejmie ostateczną decyzję.
VIII. Postanowienia końcowe.
1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy,
do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych
z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach

itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym,
że zadanie jest dofinansowane przez Gminę Budzyń.
2. Dofinansowany podmiot, zobowiązany będzie do:
1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację
umowy,
2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy
oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa
wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania
oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,
3) kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli
całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Budzyń
oraz
zostaną
opublikowane
na stronie
internetowej
Urzędu
bip.wokiss.pl/budzyn/

Załączniki:
1)Wzór wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego pod nazwą ……….. .
2) Wzór sprawozdania z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego.
Budzyń, dnia16 stycznia 2012 roku.

