
Na podstawie art. 27 ust. I ustawy z dnia 25 czerwca 2070 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)
w zwi4zku z uchwal4 nr )U63l2020 Rady Miasta Brarisk z dnia 3l marca 2020 r. w sprawie okredlenia
warunk6w i trybu finansowania sportu na terenie Miasta Brarisk (Dz. Un. Woj. Podlaskiego z 2020r.
poz. 191 1)

Burmistrz Miasta Brafsk oglasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania
publiczn6go w zakresie

rozwoju sportu w 2021 roku nr terenie Miasta Brarisk

W otwarrym konkursie ofert mog4 uczestniczyi kluby sportowe dzialajqce na ternie Miasta Brafsk,
niezaliczone do sektora finans6w publicmych i niedzialajqce w celu osi4gnigcia zysku.

I. Rodzaj zadania

Zadanie publiczne z zakresu rozw6j sportu na terenie Miasta Brarisk

II. Wysoko56 Srodk6w przeznaczonych przez Miasto Brarisk na wsparcie realizacji zadania

w 2021 roku
Wysoko6i (rodk6w na realizacjg zadania wynosi 20 000,00 zl

III. Zasady przyznawania dotacji

Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja na zasadach

okre(lonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicmych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 869, ze zm.) oraz uchwale nr X16312020 Rady Miasta Brarisk z dnia 31 marca 2020 r. w
sprawie okreSlenia warunk6w i trybu finansowania sportu na terenie Miasta Brafsk (Dz. Urz.
Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 1911.

Kwota dotacji nie moze przekroczyi 90 % calkowitych koszt6w poniesionych przy realizacji
danego zadania.

Przedmiotem dotacji moie by6 przedsigwzigcie klubu sportowego o charakterze
sportowym obejmujqce w szczeg6lno5ci dofinansowanie rrTrdatk6w z tltulu:

I ) realizacji program6w szkolenia sportowego, w tym koszt6w:

wynajmu lub uZltkowania bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia

sportowego,

specjalistycznej sportowej opieki lekarskiej oraz okresowych badari lekarskich,

zakupu sprzgtu sportowego do prowadzenia szkoleni4

stypendi6w sportowych i wynagrodzeri kadry szkoleniowej,

wyjazd6w na obozy sportowe.

2) zakupu sprzptu sportowego niezbgdnego do uprawiania danej dyscypliny sportu oraz
organizacji, przeprowadzenia i udzialu w zawodach sportowych i rozgrywkach ligowych;
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3) organizowania zawod6w sportowych i rozgrywek ligowych lub uczestnictwa w tych
zawodach, w tym:

wynajmu lub u2l4kowania obiekt6w sportowych na potrzebg organizacji zawod6w

sportowych,

oplat regulaminowych, startowych i zwiqzkowych,

obslugi sgdziowskiej i medycznej,

- zabezpieczeniaiochronyimprezy.

zakupu nagr6d rzeczowych, puchar6w i dyplom6w,

transportu na zawody sportowe,

ubezpieczenia zawodnik6w,

wyztrvienie i noclegi w trakcie zawod6w dla kadry zawodnik6w i trener6w.

Z dotacji nie mogq by6 finansowane lub dofinansowane wydatki zwiqzane z:

I ) transferem zawodnika z innego klubu sportowego;

2) wyplaty wynagrodzeri dla zawodnik6w lub dzialaczy klubu sportowego;

3) zaplaty kar, mandat6w i innych oplat kamych nalo2onych na klub lub zawodnika klubu;

4) zobowiqzania klubu sportowego z tytulu zaciqgnigtej poiyczki, kedyu oraz kosa6w obsfugi

zadht2eniai

5) oplat z tynrlu koszt6w obslugi bankowej konta klubu sportowego.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

l. Zadanie winno byi nealizowane w roku 2021 z zastrz,ezeniern, ze szczeg6lowe terminy
realizacji zadania okre6lone zostan4 w umowie. Realizacj a zadania powinna odbyNa6 si9 zgodnie z
zawartq umowq, zgodnie z obowi4zuj4cymi standardami i przepisami oraz najwyiszq staranno6ci4 w
zakresie opisanym w ofercie.

2. Szczeg6lowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania bgdzie regulowa6 umowa zawarta
pomigdzy Miastem Brarisk a oferentem, kt6rego oferta zostanie wybrana.

3. Od klubu wymaga sig informowania opinii publicznej o otrzyman).rn wsparciu finansowym
ze Srodk6w budzetu Miasta Brarisk, a po zakoriczeniu zadania - zlo2enia szczeg6lowego
sprawozdania merlorycznego i finansowego z wykonanego zadania.

v, Termin i miejsce skladania ofert

Oferty nale2y sklada6 w zamknigtych kopertach z dopiskiem ,,Otwarty konkurs ofert - rozw6j
sportu 2021 na terenie Miasta Brarisk" osobiscie lub za posrednictwem poczty (decyduje data
wplywu do Urzgdu Miasta), w Urzgdzie Miasta Brarisk pok6j nr 10. Termin skladania ofert
upfvra 23 marca 2021r. o godzinie I 5.30

l. Oferta powinna zawierai:

szczeg6lo*y zakres rzeczowy ztdania proponowanego do realizacji;

termin i miejsce realizacji zadania;

kalkulacjg przewidl,wanych koszt6w realizacji zadania wraz ze wskazaniem udzialu Srodk6w

wlasnych;

informacjg o wczeiniejszej dzialalnoSci podmiotu skladajqcego ofertg w zakesie, kt6rego

dotyczy zadanie;
informacjg o posiadanych zasobach rzeczowych ikadrowych zapewniajqcych wykonanie



Szczeg6lowe informacje dotyczqce Konkursu mo2na otrzymai w siedzibie U rzgdu Miasta
Brafsk - pok. nr l0; tel. 85 7375005
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zadania, w tym o wysoko6ci Srodk6w finansowych uzyskanych na realizacjg danego zadania z

innych 2r6del, a w przypadku posiadania wlasnych Srodk6w finansowych potwierdzonq
dokumentami informacjg o wysoko6ci posiadanych Srodk6w finansowych;

informacjg o sposobie promocji Miasta Brarisk poprzez sport;

potwierdzonq dokumentami informacjg o osiqgnigciach sportowych.

2. Do oferty nale{ zalqczyi:

- aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyci4g z ewidencji lub inne
dokumenty potwierdzaj4ce status prawny podmiotu i umocowanie os6b go reprezentuj4cych
(odpis musi by6 zgodny z aktualnym stanem faktycmym i prawnym);

- oiwiadczenie.2e klub nie dziala w celu osi4gnigcia zysku.

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

Komisja Konkursowa powolana przez Burmistrza Miasta Brarisk sprawdzi i oceni oferty w
terminie do 29 marca 2021r.

Komisja przedstawi Burmistrzowi Miasta propozycjg przymania dotacji na realizacjg zadania

w formie protokolu z opiniowania ofert i przedstawi ofert5i umane za najkorzystniejsze.
Zlolone oferty sq rozpatrywane pod wzglgdem formalnym (poprawne wlpelnienie oferty oraz

kompletno6i zal4cmik6w) i merltorycznym przez Komisjg Konkursow4.

Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia:

- mo2liwo56 realizacji zadania przezklub sportowy - max. 20 punk6w;

- poziom sportowy okreSlony miejscem zajmowanym przez klub w systemie rozgrywek
ligowych lub miejscami zalgtymi przez zawodnik6w w sportach indyvidualnych - max. 20
punkt6w;

- kalkulacjg finansowA - max.40 punkt6w:

- spos6b promocji Miasta Brarisk - 20 punkt6w.

VIl. Informacje dotyczqce udzielonych ptzez Miasto dotacji na realizacjg zadaf tego samego

rodz:ju w roku ogloszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim

Miasto Brarisk na realizacjg zadania publicznego w zakesie wspierania rozwoju sportu w
2020 roku oglosilajeden otwarty konkurs ofert w trybie uchwaly o sporcie. W 2021 rokujest to
pierwszy konkurs.

O rozstrzygnigciu konkursu i jego wyniku oferenci zostan4 powiadomieni na piSmie.

Ogloszenie zostanie ponadto zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
intemetowej Urzgdu i na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu Miasla Brarisk.
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