
Załącznik nr l do zarządzenia nr 0050.1.269.2022 Burmistrza Miasta Kock z dnia 26 stycznia 2022 r w sprarł ie
ogłoszenia otwaftego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakręsu rozwoju spofiu na terenie Gminy Kock
w 2022 r.

OGŁOSZENIE

1. Na podstawie uchwały nr XXI1139/2016 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 30 września 2016 r. w
sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kock (Dz.
Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 3919) Burmistrz Miasta Kock ogłasza konkurs na udzielenie dotacj i

celowej z budźetu Gminy Kock na realizację zadań Gminy w zakesie: Rozwoju sportu na
terenie Gminy Kock w 2022 r.

2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie klubów sportowych. którym udzielona zostanie dotacja
na wykonanie zadań publicznych z zabesu rozwoju sportu na terenie Gminy Kock.

3. O dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które będą realizowały co najmniej 2 cele
publiczne z zakresu spotlu z wymienionych poniZej:
, poprawa warunków uprawiania sportu plzez członków klubów działających na terenie
Gminy Kock;
- osiąganie wysokich wyników sportowych przez zawoónlków, zespoły i drużyny z klubów
działających na terenie Gminy Kock;

umożliwienie mieszkańcom uprawiania sportu w klubach działających na terenie Gminy
Kock;
- poprawa kondycji ftzycznej mieszkańców poprzez zw,iększenie dostępności do uprawiania
sportu w klubach działających na terenie Gminy Kock;

popularyzowanie i promocja sportu.

4. Z budZetu Gminy klub sportowy może otrzymać wsparcie na dofinansowanie:
1) zakupu wyposazenia sportowego, sprzętu, odzieźy i obuwia, apteczki pierwszej pomocy lub

jej wyposażenia;
2) organizację i udział w zawodach sportowych tj.: koszty przelazdu (w tym koszty dojazdu

zawodników na zawody i treningi), opłat sędziowskich, wyżywienia i noclegów
zawodników opieki medycznej, słuźb porządkowych i ochrony zawodów;

3) przygotowanie do zawodów t. j.: wynagrodzeń szkoleniowców oraz obsługi technicznejl
4) opłaty regulaminowe (opłaty wpisowe do rozgrywek, opłaty za rejestrację zawodników

nowo zgłoszonych, opłaty za uprawnienia zawodników do gry, opłaty za wyrejestrowanie
zawodnika, opłaly za uprawnienia zawodnika wolnego, który nie był związany z klubem
żadnym kontraktem - umową. wpisowe na zawody), licencje i ubezpieczenia NW
wszystkich zawodników biorących udział w realizacji projektu, badania lekarskie
zawodników;

5) bieżące wydatki utrzymania sprzętu i odzieży sportoweji
6) kosztów obsługi zadania, w tym obsługi księgowej, materiałów biurowych i sprzętu

biurowego.

5, WaruŃiem przystąpienia do koŃursu jest:

l) siedziba klubu spońowego w granicach administracyjnych Gminy Kock;
2) posiadanie licencji klubu sportowego w określonej dyscyplinie sporlu wnioskowanej do

dofinansowania;
3) posiadanie odpowiedniej kadry szkoleniowej (wymagane kwalifikacje);
4) uczestnictwo we współzawodnictwie sporlowym, organizowanym lub prowadzonym przez

polski związek sportowy lub podmioty dzińające zjego upoważnienial
5) złożenie prawidłowego wniosku konkursowego w wyznaczonym terminie.

6. Na realizację zńań z zakresu rozwoju spońu na terenie Gminy Kock przeznacza się kwotę
130 tysięcy złotych.



7. Wyżej w,ymieniona kwota została zaplanowana w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kock
na 2022 r. i może ulec zmianie.

8. Termin realizacji zadania od l stycznia 2022 n do 31 grułlnia 2022 r.

9. Termin składania wniosków: do dnia 14lutego 2022 r.

10. Termin rozstrzygnięcia: konkurs powinien być rozstrzygnięty w ciągu 10 dni robocrych od
dnia terminu złoźenia wniosków.

l l. Podmioty, które nie spełniły wymogów oceny lormalnej nie będą brane pod uwagę przy ocenie
merltorycznej. Burmistrz Miasta Kock może w uzasadnionych przypadkach wezwać podmiot
do uzupełnienia wniosku.

12. Oferty posiadające braki formalne po upływie terminu na ich uzupełnienie zostaną odrzucone.

13. Kluby sportowe, przyjmujące wykonanie zadań z zaktestl rozwoju spońu zobowiązują się do
wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w zawańej umowie.

14. Do wniosku składanego przez podmioty na\eży dołączyć:
aktualny odpis lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot nie składał

oferty w roku poprzednim, bądź w ciągu ostatniego roku dokonywał zmian w KRS;
, kserokopię aktualnej licencji klubu sportowego w danej dyscyplinie spottu ptzyznaną przez
polski związek sportowy;

15. Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 14 |utego 202| n w Sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Kocku, ul. Jana Pawła II 29 do godz, 15.00 lub za pośrednictwem
pocay (decyduje data wpływu do urzędu). Wnioski, które wpĘną po wyznaczonym
terminie nie będą rozpatryrvane.

ló. Koperta winna blć opisana następująco:

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI
NA WSPARCIE Z AD ANI 

^ 
Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERE NIE GMINY

KOCKw2022 ROKU.

17. Klub spońowy może złożyć tylko jeden wniosek.

18. Wl,tyczne konkursu, formularze wniosków, umowy i sprawozdania znajdują się na stronie
intemetowej miasta kock@kock.pl lub dostępne w Urzędzie Miejskim w Kocku - pokój 8.

19. Wyniki konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie
Informacj i Publicznej Urzędu Miejskiego w Kocku.

20. Klub sportowy, który złożył wniosek, zostanie poinformowany o decyzji Burmistrza Miasta
Kock w terminie 10 dni od dnia jej podjęcia..



Zalacznik nr 2 do zarządzenia nr 0050,],2ó9.2022 Burmistrza Miasta Kock z dnia 26 stycznia 2022 r u sprarłie
ogłoszęnia otwańego konkursu olert na realizację zadań publicznych z zakesu rozwoju spoftu na terenie Cminy Kock
w 20ż2 r.

(pięc7§ć klubu sportowego) dala i nliejsce zlożenia \Ąnio§ku

OFERTA REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU
WGMINIE KOCK

Wnioskowana kwota dotacji:

Okres realizacji : ................,

I. Dane dotyczące k|ubu sportowego

1) pehla nazwa

2) forma prawna

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze*

4,; data wpisu . rejestracji lub ulworzenia

5) nrNIP ............ ff REGON

6) dokładny adres: mieiscowośc .................... ........ uI. ............

7) tel. ................ ... faks................

e-mail: ..,..,....,... http:ll ...............

8) nazwa baŃu i numer rachunku ........,..............

9) nazwiska i imiona osób upowaźnionych do podpisywania umowy o dotację

a) imię i nazwisko: .; tel. ... ... . .. ....

b) imię i nazwisko: ; tel. ...............

10) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (imię nazwisko,

nr tęlefonu kontaktowego, e-mail)

11) przedmiot działalności statutowej klubu sportowego:

a) działalność statutowa odpłatna

b) działalnośó statutowa nieodpłatna



12) jeżeli klub sportowy prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców:

b) przedmiot działalności gospodarczej :

II. Opis zadania
l . Nazwa zadania

2. Miejsce wykonywania zadania

3. Cel zadania

4. Szczegółowy opis działań w zakresie realizacji zadania (spójny z kosźorysem)

5. Zakładane rezultaty rea|izaĄi zadania

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadanla

CalkowiĘ koszt zadania '- .

Finansowy wk lad rł łasny

Pozafinansow1 lł klad rł lasny



Lp. Rodzaj kosztów Ko§zt całkowit}
(§ Zł)

Z tego z
wnio§ko§ancj
dotłcii hy zł)

Finan§oły ltklad
wlasny
(w zl)

Poza fi nr nsorvy
wkł.d rtłłsn},

ltt zl)
Zakupy wyposażenia sportowęgo, sprzętu.
odzież},. obuwia_ aptoczki pierwszei pomocy
lub iei wyposażęnia

2. Organizację i udział rv za\łodacb §portow),ch:
koszty przejażdu (w tym koszty dojazdu
zalvodnikórv na zawod}, i tręningi). opłaty
sędziowskie. rvyżyrł,i9nie i noclegi
zawodnikóu,. opieka medyczna. kosĄ,
utrz]-mania porządku i ochrony zarvodów:
wynagrodżenia szkolenioWcÓW
opłaty regulaminowe_ licencic. badania
lekarskie Zawodników. ubezpieczenie NW
zalvodnikórv

4. Wynagrodzenia obsługi technicznej zadanią
obsłusi księeowei. ilD.

5. lnne (iakie?):

RaZem

Udzial oĄ 100,00%

a. koszty finansowe

b, pozafinansowy wkład własny

IV. Inne wybrane informacje doĘczące zadania.

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy ręalizacji zadania (informacj
o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnionę przy realizac]i zadań).

Wykaz imienny kadry instruktorskiej zaangażowanej przez orgaD_Ęację do spońowego
szkolenia dzieci, mlodzieiĘ i dorosĘch

Lp. Pozafinansowy wkład wlasny - forma Jedno§tka miary
nD. ilość osób x sodz, x zl

wartość

I praca woIontariuszv

2. lnne (akie?)

Razem

Lp. lmię i nazwisko stanowisko Kwalifikacje Planowany okre§ zatrudnienia przy
wvkonywaniu zadania

2. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadń podobnego rodzaJ! (ze wskazaniem, które z



tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszego klubu spofiowego ;

2) w ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów
zńania]'

3) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanęm prawnym i faktycznym;
4) nie jesteśmy pozbawieni prawa do otrzymywania dotacji w rozumieniu ustawy o finansach

publicznych;
5) podmiot nie ma zobowiązń wobec Skarbu Państwa (Urzędu Skarbowego i ZUS),
5) nie jest prowadzone przeciwko podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji egzekucja na

podstawie przepisów kodeksu postępowania clłvilnego.

(pieczęć klubu sponowego i podpis osoby upowaźnionej lub podpisy osób upowaźnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu klubu spońowego)

Zalącznikiz

l . Aktualny odpis lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego. jeśli podmiot nie składał oferty w

roku poprzednim, bądź w ciągu ostatniego roku dokonywał zmian w,KRS.

2. Kserokopia aktualnej licencji klubu sportowego w danej dyscyplinie sportn przyznaną przez

polski związek sportowy.

J.

4.

5.

6.

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

r-


