
OGŁOSZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo o otwartym konkursie ofert w formie wspierania realizacji
zadań publicznych rozwoju sportu w 2020 roku na terenie Gminy i Miasta Janikowo

Działając na podstawie uchwały Nr VI/20/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w 
sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta 
Janikowo Dziennik Urzędowy Woj. Kujawsko  Pomorskiego z dnia 25 lutego 2011r. Nr 46 pozycja 320 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe z budżetu Gminy i Miasta Janikowo
realizacji zadań publicznych rozwoju sportu w 2020 roku dla beneficjentów prowadzących

statutową działalność wśród mieszkańców Gminy i Miasta Janikowo w zakresie sportu.

I. Rodzaje zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu objęte wsparciem finansowym
1. dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu przygotowania zawodników klubu do udziału we 

współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu;

2. dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu udziału zawodników klubu w zawodach sportowych w 
określonej dyscyplinie sportu;

3. dofinansowanie wydatków bieżących lub majątkowych z tytułu zakupu sprzętu sportowego lub ulepszenia 
posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu;

4. dofinansowanie wydatków majątkowych z tytułu utrzymania bazy sportowej, urządzeń sportowych 
służących do uprawianiu sportu;

5. dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu organizacji imprez rekreacyjnych i sportowych  

6. dofinansowanie organizacji szkolenia sportowego dla klubów działających na terenie Gminy i Miasta 
Janikowo;

7. w ramach konkursu nie przewiduje się finansowania inwestycji związanych z realizacją zadania 
publicznego.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.
Na realizację powyższych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się w 2020 roku środki 
finansowe w kwocie 350.000,00 zł. w 2019 roku przeznaczono na ten cel 350.000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są wnioskodawcy realizujący zadania z zakresu kultury 

fizycznej i sportu na terenie Gminy i Miasta Janikowo.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej 
wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. 
W takim przypadku oferent zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu 
realizacji zadania w terminie 14 dni od dnia poinformowania o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy z beneficjentem wyłonionym w drodze 
postępowania konkursowego. 

IV. Wymagane elementy oferty i dokumenty składane wraz z ofertą:
1. Oferta obowiązkowo składana na druku według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia 

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie 
wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057). Należy wypełnić wszystkie rubryki - jeżeli projekt 
obejmuje zakres danych zawartych w poszczególnych rubrykach,  zgodnie z pouczeniem w druku oferty. 
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2. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania, harmonogram realizacji i kalkulację przewidywanych kosztów oraz 
wskazanie źródeł finansowania wraz z informacją o zamiarze pobierania opłat od odbiorców zadania.

3. Informacje o posiadanych zasobach kadrowych, wycenę wkładu osobowego i rzeczowego wraz z opisem 
wcześniejszej działalności wnioskodawcy w dziedzinie sportu potwierdzającym jego doświadczenie 
niezbędne do wykonanie zadania; 

V. Termin i warunki realizacji projektów.
1. Termin realizacji i sfinansowania wszystkich zadań w ramach realizacji projektu określa się na okres od 

dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020r.  

2. Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi 
standardami i przepisami, wypełniając zakres i terminy zapisane w ofercie.

3. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Janikowie Nr VI/20/2011 wykonanie zadania ma przyczynić się do 
realizacji celu publicznego z zakresu sportu, jaki gmina zamierza osiągnąć:  

1. poprawa warunków uprawiania sportu i osiąganie wysokich wyników sportowych przez uczestników 
zadania publicznego realizowanego przez beneficjenta, 

2. poprawa kondycji fizycznej i sprawności mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do 
działalności sportowej prowadzonej przez beneficjentów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
i młodzieży 

VI. Termin i warunki składania ofert
Oferty  należy  składać  w  Sekretariacie  Urzędu  Miejskiego  w  Janikowie  pokój  115,  
ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo w terminie do dnia 3 lutego 2020 roku. Oferty wyłącznie na formularzu
określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z
dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057)

VII. Termin, tryb i kryteria obowiązujące przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. Oferty musza odpowiadać zasadom określonym w uchwale Rady Miejskiej w Janikowie przytoczonej w 

podstawie prawnej niniejszego ogłoszenia i rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

1. posiadanie adekwatnych do realizacji programu zasobów materialnych i kadrowych; 

2. rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, 
przedstawienie własnego wkładu pracy, rzeczowego lub finansowego; 

3. dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań z dziedziny sportu oraz prawidłowość 
i rzetelność rozliczeń finansowych poprzednich dotacji udzielanych wnioskodawcy z budżetu Gminy 
i Miasta Janikowo; 

4. wyliczenie liczby uczestników, liczby godzin prowadzonych działań oraz zajęć pozwalające ocenić 
skalę i skutek oddziaływania projektu na realizację zadań gminy;

5. preferowane będą projekty mające charakter ciągły (np. cotygodniowe zajęcia), a nie doraźny (np. 
jednodniowa impreza);

6. preferowane będą działania i zajęcia obejmujące grupy wiekowe dzieci i młodzieży szkolnej;

7. w ramach oferty oceniane będzie uprzednie pozyskanie do współpracy i współfinansowania innych 
partnerów.
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2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 dni od terminu złożenia ofert.

3. Decyzję o wyborze podmiotów i wysokości dotacji podejmie Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo po 
zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Janikowie, na stronie internetowej gminy, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

5. Informacje w sprawie ofert można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Janikowie lub telefonicznie pod 
numerem 523514413, oraz wysyłając zapytanie na adres wiceburmistrz@janikowo.com.pl

Janikowo 15.01.2020 r.
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