
 
Ogłoszenie  

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  
 
 

 
Na podstawie uchwały Nr XXVIII/238/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 
czerwca 2009r. w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego 
rozwoju sportu kwalifikowanego przez Miasto i Gminę Pleszew (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego Nr 153, poz. 2624) 
 
 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew 
 

ogłasza 
 

konkurs ofert na wykonanie zadania w zakresie wspie rania finansowego 
rozwoju sportu kwalifikowanego przez Miasto i Gmin ę Pleszew 

 
 
 
 

Zadanie Nr 1 
 
 

Wspieranie podmiotów działających w ramach sportu kwalifikowanego  
w dyscyplinie – piłka noŜna w kwocie 30.000zł. 

 
Zadanie Nr 2 

 
Wspieranie podmiotów działających w ramach sportu kwalifikowanego  
w dyscyplinie – piłka koszykowa w kwocie 50.000zł. 

 
Zadanie Nr 3 
 
      Wspieranie podmiotów działających w ramach sportu kwalifikowanego 
       w dyscyplinie – piłka siatkowa w kwocie 5.000zł. 
 
 
Termin i warunki realizacji zadania 
 
 

1. Zadanie winno być zrealizowane w okresie od  8.02.2010r. do 30.06.2010r.  
przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie powinien nastąpić 
nie wcześniej niŜ po podpisaniu umowy. 

2. Szczegółowe terminy wykonania zadań wspieranych przez Miasto i Gminę 
Pleszew określone zostaną w umowach. 

3. Podmiot, który otrzymał dotacje jest zobowiązany do sporządzenia 
sprawozdania z wykonania zadania określonego w umowie w terminie 30 dni 



po upływie terminu, na który umowa została zawarta. Sprawozdanie zostanie 
sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego 
ogłoszenia. 

4. Zadanie winno być zrealizowane z najwyŜszą starannością zgodnie z zawartą 
umową. 

5. Dotacje na zadania w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego mogą 
otrzymać kluby lub stowarzyszenia sportowe, które spełniają łącznie określone 
niŜej warunki: 

a) siedziba klubu lub stowarzyszenia mieści się na terenie Miasta i Gminy 
Pleszew, 
b) klub lub stowarzyszenie zrzesza zawodników, uprawiających określoną 
dyscyplinę sportu, olimpijską lub nieolimpijską i posiadających licencję 
zawodnika, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do 
uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, 
c) klub lub stowarzyszenie uczestniczy w zorganizowanym współ – 
zawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych na 
szczeblu ponadgminnym, 
d) klub prowadzi działalność wśród młodzieŜy, propaguje właściwą dla 
niego dyscyplinę sportu i wspiera organizację zawodów sportowych dla 
młodzieŜy, 
e) klub lub stowarzyszenie angaŜuje się we współpracę z UMiG  
i gminnymi jednostkami organizacyjnymi przy realizacji zadań na rzecz 
mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew, 
f) klub lub stowarzyszenie promuje i rozpowszechnia informację o Mieście 
i Gminie Pleszew w kraju i na świecie. 

 
6. Dotacje udzielane na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu 

kwalifikowanego mogą być wyłącznie przeznaczone na: 
a) prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie 
sportowym, 
b) organizowanie imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym lub 
ogólnokrajowym, 
c) organizowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym, jeŜeli impreza ta 
przyczynia się do istotnej popularyzacji danej dyscypliny sportu, 
d) pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją następujących 
zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego, a mianowicie na: 

-   zakup materiałów i usług,  
-  wynagrodzenie szkoleniowców, sędziów, obsługi medycznej  
i technicznej, spikerów, 
- wynagrodzenia zawodników, przy czym nie mogą one    
przekraczać 70% udzielonego wsparcia, 
- ubezpieczenie sportowe zawodników i imprezy.  

 
7. Kluby lub stowarzyszenia sportowe mogą otrzymać wsparcie finansowe  
w formie dotacji na rozwój sportu kwalifikowanego po zapewnieniu udziału 
środków własnych na realizację zadania w wysokości co najmniej 50 %. 

 
8. JeŜeli koszt całkowity zadania będzie niŜszy niŜ planowany, wspierany 
zobowiązany jest zwrócić na konto wspierającego część dotacji w kwocie 



zapewniającej zachowanie planowanego udziału procentowego dotacji w koszcie 
zadania. 

 
 
 
 
 
Termin składania ofert 
 

1. Termin składania ofert wynosi 14 dni  od dnia opublikowania ogłoszenia 
o konkursie w Biuletynie. Terminem złoŜenia oferty jest data wpływu do 
Urzędu Miasta i Gminy. 

2. Oferty o przyznanie dotacji składa się w sekretariacie Urzędu Miasta  
i Gminy. 

 
 
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wy boru oferty 
 

1. Oferty złoŜone w konkursie rozpatruje Komisja Konkursowa powołana przez 
Burmistrza. 

2. Przy rozpatrywaniu oferty o przyznanie dotacji na realizację zadania, Komisja 
Konkursowa uwzględnia w szczególności: 

a) znaczenie zadania dla miasta i gminy 
b) zgodnośc oferty z celami konkursu 
c) wysokość środków budŜetowych przeznaczonych na realizację danego 

zadania 
d) wysokość środków pozabudŜetowych pozyskanych na realizację 

danego zadania 
e) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów zadania, w tym w 

odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 
f) ocenę moŜliwości realizacji zadania przez oferenta 
g) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie 

poprzednim, z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości 
rozliczania dotacji 

3. Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej. 
4. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy podmiotu 

na warunkach określonych w umowie 
5. Do ofert naleŜy załączyć: 

a) aktualny odpis z rejestru 
b) statut 
c) licencje klubu, trenerów oraz zawodników 

 
 
 

 
Formularze, na których nale Ŝy zło Ŝyć ofert ę wykonania zadania oraz 
sprawozdanie  z wykonanego zadania 
(załączniki nr 1, nr 2) 
 
 



 
 
 
 
 
          załącznik nr 1 
 
 

…………………………. 
 

(pieczęć klubu sportowego) 
 (data i miejsce złoŜenia oferty) 

 
 
 
     OFERTA 
 
REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE ……………………………………………………  
w okresie od………………………… do ……………………………………. 
   
składana na podstawie przepisów uchwały Nr XXVIII/238/2009 Rady Miejskiej  
w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie: określenia warunków i trybu 
wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Miasto i Gminę 
Pleszew  
 
      

WRAZ Z  
 
WNIOSKIEM O WSPARCIE FINANSOWE ZE ŚRODKÓW BUDśETU MIASTA I 
GMINY PLESZEW W KWOCIE…………………………………………………………….. 
 
 
 
I. Dane na temat klubu sportowego 
 
1) pełna nazwa …………………………………………………………………………… 
2) forma prawna ………………………………………………………………………….. 
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze ………………….. 
4) nr NIP ……………………………………….. nr REGON ……………………………. 
5) dokładny adres: miejscowość ………………………………….ul. ………………….. 
gmina …………………….. powiat ……………………… województwo ……………… 
6) tel. …………………… faks ……………….. e – mail: ……………… http:// ……….. 
7) nazwa banku i numer rachunku ………………………………………………………. 
8) nazwiska i imiona osób upowaŜnionych do podpisywania umowy ……………….. 
9) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o 
którym mowa w ofercie ………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
10) osoba upowaŜniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię 
i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) ………………………………………………... 
 



 
 
 
 
I. Opis zadania 
 
1. Nazwa, cele zadania oraz zakładane efekty 
 

 
 
III. Przewidywane koszty realizacji zadania 
 
Całkowity koszt realizacji zadania………………………………………………………….. 
 
 
IV. Przewidywane źródła finansowania zadania: 
 
Źródło finansowania w  zł % 

Wnioskowana kwota wsparcia finansowego   

Finansowe środki własne   
Ogółem   
 
Oświadczam (my), Ŝe: 
 
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszego klubu, 
klub jest związany niniejszą ofertą przez okres do dnia …………………………………. 
 
2) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i 
faktycznym 
 
 
 
      …………………………………………. 
      (pieczęć klubu sportowego) 
 
 
 
……………………………………   …………………………………………… 
(imię i nazwisko, podpis osoby upowaŜnionej lub podpisy osób upowaŜnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu klubu) 



 
 
 
 
 
Załączniki: 
 
a) aktualny odpis z rejestru 
b) statut 
 
 
Poświadczenie złoŜenia oferty 
 
 

 
 
 Adnotacje urzędowe (nie wypełniać) 
 
 
 

 
 



         załącznik nr 2 
 
 

SPRAWOZDANIE 
 

 
z wykorzystania środków finansowych na zadanie w zakresie sportu 

kwalifikowanego 
 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
                                                        (nazwa zadania) 
 
 
                           w okresie od…………………….. do ………………………… 
 
określonego w umowie nr ………………………………………….. 
zawartej w dniu ……………………………………………., pomiędzy: 
Miastem i Gminą Pleszew  
a 
 ……………………………………………………... 
                 (nazwa klubu sportowego) 
 
Data złoŜenia sprawozdania: …………………………………… 
 
 
Całkowity koszt zadania ……………………………………………………………………  

Z tego Lp. Zestawienie faktur Koszt 
całkowity( zł) z wnioskowanej 

dotacji (zł) 
z finansowych śr. 
własnych (zł) 

     

Ogólem      

 
 



 
 
 
 
Dodatkowe informacje 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
                                  ……………………………………………………. 
                                                      (pieczęć klubu) 
 
…………………………………………….                ………………………………………… 

(imię i nazwisko, podpis osoby upowaŜnionej lub podpisy osób upowaŜnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu klubu sportowego) 

 
Poświadczenie złoŜenia sprawozdania: 
 
 

 
 
 
Adnotacje urzędowe  
 
 

 
 

 


