OB.0050.08.2021
ZARZĄDZENIE NR 189/21
WÓJTA GMINY BRODY
z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania własnego Gminy Brody z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku
Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 4 uchwały Nr XXII/170/12 Rady Gminy Brody
z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
przez Gminę Brody
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Brody.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia projektu z zakresu
rozwoju sportu poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
§ 2.
1. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody,
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody.
3. Oferty będą składane według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/170/12
Rady Gminy Brody z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania rozwoju sportu przez Gminę Brody, w ciągu 14 dni od dnia ukazania się
ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody, na stronie internetowej
Urzędu Gminy Brody oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy Brody
- Inspektorowi ds. promocji, pozyskiwania środków zewnętrznych i zamówień publicznych.
§ 4.
Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody odrębnym
zarządzeniem niezwłocznie po zamknięciu konkursu. Organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy zainteresowane wskazaniem osób do pracy w komisji
konkursowej zgłaszają w/w osoby do dnia 4 marca 2021 r. w Urzędzie Gminy Brody, pok. nr 13.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
/-/ Ryszard Kowalczuk

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 189/21
z dnia 18.02.2021 r.

Wójt Gminy Brody
Na podstawie § 4 uchwały Rady Gminy Brody Nr XXII/170/12 z dnia 29 listopada 2012r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Brody
ogłasza
otwarty konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Brody w 2021r.
I. Rodzaje zadań
Rozwój sportu na terenie Gminy Brody w 2021r.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania
W 2021 roku na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu zabezpiecza się środki finansowe
w wysokości 30.000 zł (słownie : trzydzieści tysięcy złotych).
III. Zasady przyznawania dotacji
1. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie Gminy Brody
niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
realizujące cel publiczny z zakresu sportu.
2. Z dotacji celowej mogą być dofinansowane wydatki w szczególności na:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych
zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) wydatki związane z obsługą finansowo-księgową
3. Dotację celową na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub, jeżeli:
1) realizuje cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2 uchwały Nr XXII/170/12 Rady Gminy
Brody z dnia 29 listopada 2012r.;
2) angażuje się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem
Gminy przy realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na rzecz mieszkańców Gminy
Brody;
3) promuje wizerunek Gminy Brody jako gminy stwarzającej warunki dla rozwoju sportu;
4) zapewni udział środków własnych na realizację zadania.
4. Kwota dofinansowania ze strony Gminy Brody nie może przekroczyć
kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania.

90 % całkowitych

IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Realizacja zadania powinna w całości nastąpić w terminie od dnia podpisania umowy
do dnia 15 grudnia 2021 roku.
2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością i zgodnie z zawartymi umowami
oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofertach.
3. Oferenci zobowiązani są do:
- otwarcia odrębnego rachunku bankowego
- sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w
określonych w umowie.

terminach

V. Termin składania ofert
1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2021 roku w pokoju
nr 3 Urzędu Gminy Brody w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do godz. 15:30.
2. Oferty winny być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXII/170/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Brody.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinno być oznaczenie
nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 7 dni od
ostatniego dnia przyjmowania ofert.
2. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej, który
dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.
3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
4. Wybór ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:
a)
b)
c)
d)
e)

zawartość merytoryczna oferty
dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji tego typu zadania
uregulowana sytuacja formalno-prawna podmiotu składającego ofertę
kompletność oferty i załączników
posiadanie odpowiednich do realizacji zadania zasobów materialnych i kadrowych

VII. Informacje dodatkowe
1.Kwota przyznanego dofinansowania może być niższa od wnioskowanej przez klub
sportowy, w tym przypadku oferent winien złożyć korektę kosztorysu i harmonogram
zadania.
2.Wzór oferty oraz wzór sprawozdania stanowią załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały
Nr XXII170/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Brody.

VIII. Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Brody jest Wójt
Gminy Brody (adres: ul. Rynek 2, 68-343 Brody, tel. 68 371 22 02, e-mail: gmina@brody.pl)
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
tj. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu na realizację zadania własnego Gminy Brody
z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku.
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.
6) Dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobą podającym dane osobowe do
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu na realizację zadania własnego Gminy Brody
z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO);
8) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie
brakiem możliwości uznania wniosku za spełniający wymogi formalne.
9) Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie oraz uchwała Nr XXII170/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Brody.

