Zarządzenie Nr 489/2016
Prezydenta Miasta Nowego Sącza
z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert
Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2016 roku poz. 446) oraz § 7 Uchwały Nr LXXVII/740/2010 Rady Miasta Nowego
Sącza z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
zadań własnych Miasta Nowego Sącza w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dziennik
Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2010 roku Nr 646 pozycja 5317), zarządzam co
następuje:

§ 1. 1. Dążąc do osiągnięcia celu publicznego w zakresie sportu, to jest poprawy warunków
uprawiania sportu w klubach sportowych mających siedzibę na obszarze miasta
Nowego Sącza i osiągania przez członków tych klubów wysokich wyników
sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadań
publicznych miasta Nowego Sącza z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na rok
2017.
2. Przedmiot zgłaszanych projektów, wysokość środków finansowych przeznaczonych na
dotacje, termin realizacji przedsięwzięć z projektów, warunki merytoryczne i
finansowe jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcia określa
załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
3. Termin składania ofert określa się na okres od dnia 09 stycznia 2017 roku do godz.
15.30 dnia 11 stycznia 2017 roku.

§ 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Ryszard Nowak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 489/2016
Prezydenta Miasta Nowego Sącza
z dnia 20 grudnia 2016 roku

PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA OGŁASZA OTWARTY
KONKURS PROJEKTÓW NA ZLECANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH Z
ZAKRESU SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W ROKU 2017
1. PRZEDMIOT ZGŁASZANYCH PROJEKTÓW:
Organizacja szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych i rozgrywkach
sportowych organizowanych przez międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki
sportowe.
2. Na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę 3.500.000,- zł (słownie złotych:
trzy miliony pięćset tysięcy 00/100) w formie wsparcia realizacji zadania.
3. Termin realizacji projektów określa się na okres od dnia zawarcia umowy pomiędzy
Prezydentem Miasta Nowego Sącza nie wcześniej jednak niż od dnia 15 stycznia 2017 roku
do dnia 22 grudnia 2017 roku.

4. WARUNKI MERYTORYCZNE I FINANSOWE ORAZ KRYTERIA STOSOWANE
PRZY WYBORZE PROJEKTU
1. Konkurs obejmuje
zadanie: Organizacja Szkolenia sportowego oraz udział
w zawodach sportowych i rozgrywkach sportowych organizowanych przez
międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki sportowe.
2. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są kluby sportowe i stowarzyszenia
działające w oparciu o ustawę o sporcie, mające siedzibę na obszarze miasta Nowego
Sącza, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczające całość dochodu na
realizację celów statutowych.
3. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, złożone na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami, które wpłyną na Dziennik Podawczy
Urzędu Miasta Nowego Sącza, w terminie określonym w niniejszym Zarządzeniu.
4. W klubach wielosekcyjnych dopuszcza się składanie projektów przez poszczególne
sekcje. Kluby jednosekcyjne mogą składać na konkurs tylko jedną ofertę.
5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty zawierające udział środków własnych oferenta
w realizacji zadania.
6. Rozpatrywane będą wyłącznie projekty kompletne to jest zawierające dodatkowo
dołączony bilans za rok poprzedni.
7. Nie będą rozpatrywane projekty, których planowana dotacja jest wyższa niż kwota
przyznana na konkurs.
8. Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie
14 dni od daty zakończenia składania wniosków dokona wyboru projektów
z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każdy projekt według następujących
kryteriów:

a) znaczenie zgłoszonego projektu dla sprzyjania rozwojowi sportu na obszarze
miasta Nowego Sącza, przy czym najwyżej oceniane będą kluby
grające w najwyższych ligach, a w sportach indywidualnych: osiągające
najwyższe wynik sportowe w międzynarodowej i krajowej rywalizacji
sportowej w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich,
b) liczba uczestników objętych realizacją zadania rozumiana jako liczba
zawodników zgłoszonych do związków sportowych w danej dyscyplinie
sportu, liczba widzów na wydarzeniach sportowych organizowanych przez
beneficjenta, posiadanej widowni na użytkowanym obiekcie sportowym,
możliwości przeprowadzenia transmisji sportowych z imprez w tym
magazynów poświęconych danej dyscyplinie sportu,
c) kosztorys projektu, to jest ocena stopnia wykorzystania środków
własnych
w realizowanym projekcie, a także wynik sprawdzenia czy oferent będzie
samodzielnie wykonywał zgłoszony projekt bez udziału podwykonawców.
ponadto:
d) możliwość realizacji projektu przez dotowany podmiot, przy czym przedmiotem
oceny będą posiadane zasoby rzeczowe i kadrowe oraz udział w modernizacji
i bieżącej eksploatacji obiektów sportowych zlokalizowanych na obszarze
Nowego Sącza, a służących zaspokajaniu potrzeb zbiorowych wspólnoty w
zakresie kultury fizycznej i sportu,
e) dotychczasowe wykorzystanie przez Wnioskodawcę dotacji z budżetu miasta
Nowego Sącza oceniane pod względem celowości wykorzystania,
terminowego i właściwego rozliczenia dotowanego zadania, z uwzględnieniem
otwartych konkursów ofert w 2016 roku,
f) ocenie zostanie poddany także zakres wywiązywania się oferenta ze składania do
Urzędu Miasta Nowego Sącza, jako organu nadzoru, dokumentacji z walnych
zgromadzeń i wynikających stąd zdolności władz stowarzyszenia do
reprezentowania podmiotu,
5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Dla ważności otwartego konkursu ofert wystarczające jest, jeśli na konkurs zostanie
zgłoszona co najmniej jedna oferta.
2. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty na konkurs nie jest równoznaczne
z przyznaniem dotacji na złożony projekt.
3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w projekcie.
4. W przypadku określonym w pkt.3 Prezydent Miasta Nowego Sącza zawiadamia
oferenta o wysokości przyznanej dotacji, wzywając jednocześnie podmiot do
odpowiedniego dostosowania zakresu merytorycznego oraz finansowego zadania
w postaci przedłożenia „Protokołu uzgodnień 2017”.
5. Niedostarczenie przez oferenta „Protokołu uzgodnień 2017” w terminie do dnia 31
stycznia 2017 roku do godz . 15.30 jest równoznaczne z rezygnacją oferenta
z przyznanej dotacji.
6. Prezydent Miasta Nowego Sącza lub działający w jego imieniu Urząd Miasta Nowego
Sącza może zobowiązać oferenta do dostarczenia dodatkowych materiałów do
merytorycznego Wydziału lub Wydziału Księgowości Budżetowej. Dostarczenie
wymaganych dokumentów warunkować będzie zawarcie umowy.
6. Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza ostateczny wynik konkursu projektów
w terminie 7 dni od daty przedłożenia protokołu Komisji Konkursowej.

7. Prezydent Miasta Nowego Sącza zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez
podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia
konkursu.

