ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.63.2019
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie miasta Wodzisławia
Śląskiego.
Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2018.994 z póź. zm.) i art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2018.1263 z póź.
zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr XXV/240/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 października
2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta
Wodzisławia Śląskiego
§ 1.
Ogłasza się konkurs wniosków na wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.
§ 2.
Regulamin konkursu stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3.
Uchylam Zarządzenie nr OR-I.0050.56.2019 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 27.02.2019 roku
w sprawie: ogłoszenia konkursu wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie miasta Wodzisławia
Śląskiego.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Mieczysław Kieca
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR-I.0050.63.2019
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 4 marca 2019 r.
Regulamin konkursu wniosków na wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.
Konkurs zostaje ogłoszony w oparciu o uchwałę nr XXV/240/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia
31 października 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju soprtu na
terenie miasta Wodzisławia Śląskiego w związku z art. 27 ust 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz.U.2018.1263 z póź. zm).
Rozdział 1.
Przedmiot zgłaszanych projektów
1. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania z zakresu sportu wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.
2. Dotacja, o której mowa powyżej może zostać udzielona na przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu
obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:
1) organizacji i udziału w obozach (zgrupowaniach) sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych,
w tym na pokrycie kosztów: transportu zbiorowego, wyżywienia, noclegu, wynajmu obiektów sportowych;
2) organizacji i udziału w rozgrywkach ligowych, w tym na pokrycie kosztów: opłat
związkowych, opłat rejestracyjnych, opłat sędziowskich, licencji, transportu zbiorowego,
zabezpieczenia medycznego, ochrony, obsługi księgowej, ubezpieczeń;
3) realizacji programu szkoleniowego, w tym na poniesione koszty: wynagrodzeń wraz
z pochodnymi szkoleniowców, opieki medycznej, zakupu sprzętu sportowego, napojów;
4) utrzymania obiektów oraz urządzeń sportowych, w tym koszty: zakupu środków czystości,
wynagrodzeń wraz z pochodnymi gospodarzy obiektów, zakupu trawy, nawozów, wapna,
zakupu elementów wyposażenia, wywozu odpadów oraz nieczystości, usuwania awarii,
przeglądów, napraw, konserwacji, prądu, wody, opału.
3. Wsparciu podlegają stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe lub uczniowskie kluby
sportowe oraz spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe
będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz.U.2018.1263 z póź. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na
realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich
członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
4. Dotacje może otrzymać klub sportowy, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada siedzibę na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego;
2) działa w formie stowarzyszenia;
3) posiada licencję przyznaną przez właściwy Polski Związek Sportowy;
4) uczestniczy we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym
w określonej dyscyplinie sportu przez Polski Związek Sportowy lub podmioty działające
z jego upoważnienia;
5) co najmniej 50% kadry zawodniczej w ramach danego zadania stanowią osoby posiadające
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stałe miejsce zamieszkania na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.
Rozdział 2.
1. Na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu przeznacza się kwotę 200.000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy
złotych 00/100).
2. Dotacja będzie przekazana jednorazowo po podpisaniu umowy przez obie strony. Szczegóły dotyczące przekazania
i rozliczenia dotacji będzie zawierała umowa zawarta pomiędzy miastem a klubem.
Rozdział 3.
Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełnić każdy ze złożonych wniosków
1. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
1) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie miasta;
2) przedstawioną kalkulację kosztów;
3) możliwość realizacji zadania przez podmiot;
4) dotychczasową współpracę podmiotu z miastem;
5) wysokość środków finansowych własnych przeznaczonych na zadanie realizowane
w konkursie;
6) priorytetowe dla miasta dyscypliny sportu;
7) prowadzenie przez klub drużyn seniorskich.
2. Do każdego wniosku powinny być załączone:
1) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji
(odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego,
kiedy został wydany);
2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, a w przypadku organizacji działającej
krócej za spełnienie tego wymogu uważa się dołączenie sprawozdania za okres od momentu
rejestracji do daty ogłoszenia konkursu;
3) oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków konkursu;
4) umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera).
3. Wszystkie kserokopie złożonych dokumentów powinny być opatrzone adnotacją „za
zgodność z oryginałem”, datą, pieczęcią oraz podpisem osób upoważnionych do reprezentowania
wnioskodawcy. Niespełnienie tego warunku automatycznie spowoduje nieważność danego
dokumentu.
4. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia
w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.
5. Warunkiem przyznania dotacji na realizację przedsięwzięcia jest zaplanowanie wydatku
w budżecie gminy.
6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do dnia 15.04.2019 roku, a decyzję o wyborze
wniosków i wysokości przyznanej dotacji podejmuje Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego
w drodze zarządzenia. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego zastrzega sobie prawo do
dokonania zmian w terminach procedury konkursowej.
7. Złożenie wniosku o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą
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wnioskodawca wnioskuje.
8. Wszelkie szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania określa umowa zawarta pomiędzy
oferentem, a miastem Wodzisław Śląski. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania
zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania stanowiącego załącznik nr
3 do uchwały nr XXV/240/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 października
2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na
terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.
9. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna się rozpocząć od dnia podpisania umowy
i trwać nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.
Rozdział 4.
Termin składania wniosków
1. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2019 roku w Biurze
Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b. W przypadku
nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.
2. Wniosek powinien być złożony na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/240/12
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia
warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta Wodzisławia
Śląskiego.
3. Odrzuceniu podlegają wnioski: złożone na drukach innych niż wskazane w ogłoszeniu,
niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania nieobjętego celami statutowymi
wnioskodawcy, a także złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z ogłoszeniem.
4. Wzór wniosku o przyznane dotacji oraz wzory umowy i sprawozdania z realizacji zadania można
uzyskać w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b, pokój 310. Wzory
znajdują się również na stronie internetowej: www.wods.pl w zakładce NGO`s (akty prawne).
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