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ZARZĄDZENIE NR 59/2021 

BURMISTRZA DRZEWICY 

z dnia 7 lipca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu w roku 2021. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), oraz 

z uchwałą nr VI/36/2015 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia warunków 

i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Drzewica, zarządzam co następuje: 

§ 1. Ogłaszam nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu w drugiej połowie 2021 roku. 

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, o którym mowa 

w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Oferty będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną 

odrębnym zarządzeniem. Karty oceny formalnej i merytorycznej stanowią odpowiednio załącznik 

nr 2 i załącznik nr 3 do ogłoszenia , o którym mowa w §2. 

§ 4. Treść ogłoszenia, o którym mowa w §2 podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Drzewicy www.bip.drzewica.pl, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Drzewicy 

www.drzewica.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drzewicy. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Drzewicy 

 

 

Janusz Reszelewski 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 59/2021 

Burmistrza Drzewicy 

z dnia 7 lipca 2021 r. 

Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu w roku 2021. 

Działając na podstawie  Uchwały Nr VI/36/2015 z dnia 23 luty 2015r   Rady   Gminy  i Miasta  w Drzewicy 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta 

Drzewica ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu w drugiej połowie 2021 roku. 

1. Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na jego realizację : 

- zadanie nr  2/2021 : Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej chłopców na 

terenie miasta Drzewica – kwota przeznaczona na realizację zadania z budżetu gminy – 55.000,- zł 

- zadanie nr  3/2021 : Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej chłopców na 

terenie miejscowości Radzice Duże – kwota przeznaczona na realizację zadania z budżetu gminy – 23.500,00,- zł. 

 

2. Zasady  przyznawania  dotacji  określa   uchwała  nr  Nr VI/36/2015  Rady Gminy  i Miasta  w Drzewicy 

z dnia 23 luty 2015r. w sprawie określenia. 

3. Termin i warunki realizacji zadań: 

- termin realizacji od dnia podpisania umowy do 30.12.2021 r., 

- w otwartym konkursie  ofert mogą uczestniczyć kluby sportowe prowadzące działalność na terenie Gminy 

Drzewica. 

4. Wnioski należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr  Nr VI/36/2015  

Rady  Gminy  i Miasta  w Drzewicy  z dnia 23 luty 2015r.  w formie    pisemnej, z dopiskiem : „KONKURS OFERT  

SPORT – ZADANIE   NR ...”   w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drzewicy , ul. Staszica 22, w terminie  do dnia 

30 lipca 2021 r. do  godz. 12.00. 

5. Do wniosku należy załączyć : 

- oświadczenie, że wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku, 

- kserokopię wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej danego   

klubu sportowego wystawionego najpóźniej na 3 miesiące przed terminem składania wniosku, 

- odpis aktualnego statutu klubu sportowego, 

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja 

dodatkowa) za pierwsze półrocze 2021 r. 

6. Wniosek powinien być podpisany przez osobę, bądź osoby uprawnione do składania oświadczenia woli 

w imieniu wnioskodawcy, a kserokopia wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego i odpis aktualnego statutu klubu 

sportowego poświadczone za zgodność z oryginałem. 

7. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert. 

a) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie. 

b) oferty spełniające wymogi formalne oceni komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Drzewicy, która 

weźmie pod uwagę w szczególności: 

- wypełnienie wymagań formalnych, 

- zgodność zadania z celem publicznym , określonym w §2 uchwały,- ocenę możliwości realizacji zadania przez 

wnioskodawcę, 

- własny wkład finansowy wnioskodawcy lub wkład finansowy pozyskany przez wnioskodawcę z innych źródeł, 

- poziom sportowy określony miejscem zajmowanym przez wnioskodawcę w systemie rozgrywek ligowych, 
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- kalkulacje finansową, 

- dotychczasowe doświadczenie we współpracy klubu z Gminą i Miastem Drzewica o ile taka występuje, 

- prawidłowe i terminowe rozliczenie dotacji za rok poprzedni, o ile dotacja taka w roku poprzednim została 

przyznana. 

c) ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Burmistrz Drzewicy, 

d) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta 

pomiędzy oferentem a Gmin Drzewica. 

8. Dotacja na realizację celu zadania publicznego może być przeznaczona na: 

1) realizację programów szkolenia sportowego, 

2) zakup sprzętu sportowego, 

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, 

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

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej 

- jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma 

dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub. 

8. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszone na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drzewicy.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 59/2021 

Burmistrza Drzewicy 

z dnia 7 lipca 2021 r. 

KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY KONKURSOWEJ 

…………………..……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………...... 

(tytuł zadania) 

………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa oferenta) 

Warunki formalne Tak Nie Uwagi 

Oferta została złożona w terminie 

określonym w ogłoszeniu. 
o o 

 

Oferta została złożona na prawidłowym 

formularzu.  
o o 

 

Oferta została skierowana do Burmistrza 

Drzewicy. 
o o 

 

Rodzaj zadania wskazany w ofercie jest 

zgodny z ogłoszeniem o konkursie.  
o o 

 

Termin realizacji wskazany w ofercie jest 

zgodny  

z ogłoszeniem o konkursie. 
o o 

 

Oferta została podpisana przez osoby 

uprawnione do reprezentowania podmiotu. 
o o 

 

Oferent jest uprawniony do wzięcia 

udziału w konkursie. 
o o 

 

Oferent prowadzi działalność spójną z 

założeniami zadania. 
o o 

 

Oferent prowadzi działalność na rzecz 

mieszkańców Gminy Drzewica. 
o o 

 

Podano wszystkie wymagane we wzorze 

oferty dane oferenta.  
o o 

 

Załączniki dołączone do oferty:  

Oświadczenie, że wnioskodawca nie 

działa w celu osiągnięcia zysku. 
o o 

 

Kserokopię wyciągu z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 

danego klubu sportowego wystawionego 

najpóźniej na 3 miesiące przed terminem 

składania wniosku.  

o o 

 

Odpis aktualnego statutu klubu 

sportowego. 
o o 

 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe 

(bilans, rachunek wyników lub rachunek 

zysków i strat, informacja dodatkowa) za 

ostatni rok kalendarzowy)  

o o 
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Ocena:  

 
o Pozytywna  
(oferta spełnia wszystkie 

wymogi formalne)  

 
o Negatywna 
(oferta nie spełnia co najmniej 

jednego wymogu formalnego)   

Data dokonania oceny formalnej ………………… 2021 r. 

Podpisy członków Komisji. 

1. ……………………………………………..   ……………………… 

2. ……………………………………………..   ……………………… 

3. ……………………………………………..   ……………………… 

4. ……………………………………………..   ………………………
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 59/2021 

Burmistrza Drzewicy 

z dnia 7 lipca 2021 r. 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY KONKURSOWEJ 

…………………..……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

(tytuł zadania) 

………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa oferenta) 

Warunki merytoryczne  Tak Nie Uwagi 

Syntetyczny opis zadania (czy wskazano i 

opisano termin  

i  miejsce realizacji zadania oraz 

zakładany cel realizacji zadania 

publicznego). 

o o 

 

Harmonogram działań w zakresie 

realizowanego zadania (na podstawie 

sprawozdania merytorycznego)  
o o 

 

Wcześniejsza działalność oferenta, w 

szczególności  

w zakresie, którego dotyczy zadanie 

publiczne (w tym rzetelność i 

terminowość oraz sposób rozliczania 

otrzymanych środków finansowych). 

o o 

 

Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe 

oferenta, które będą wykorzystywane do 

realizacji zadania (pkt 9 wniosku  

o udzielenie dotacji z budżetu Gminy 

Drzewica, stanowiący zał. nr 1 do 

Uchwały nr VI/36/2015 Rady Gminy i 

Miasta  

w Drzewicy z dnia 23 lutego 2015r., 

„Dodatkowe informacje mające znaczenie 

przy ocenie wniosku”).  

o o 

 

Ocena:  

 
o Pozytywna  
(oferta spełnia wszystkie 

wymogi formalne)  

 
o Negatywna 
(oferta nie spełnia co najmniej 

jednego wymogu formalnego)   

Data dokonania oceny formalnej ………………… 2021 r. 

Podpisy członków Komisji. 

1. ……………………………………………..   ……………………… 

2. ……………………………………………..   ……………………… 

3. ……………………………………………..   ……………………… 


