
 
OGŁOSZENIE 

Wójt Gminy Komarówka Podlaska  
 

działając na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1133) oraz uchwały nr XXII/178/2021 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 31 

marca 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy 

Komarówka Podlaska z zakresu rozwoju sportu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 2021 poz. 1768) 

Wójt Gminy Komarówka Podlaska ogłasza otwarty konkurs projektów na zadania z zakresu 

rozwoju sportu i jednocześnie zaprasza do składania ofert.  

O dotacje z budżetu Gminy Komarówka Podlaska mogą ubiegać się podmioty wskazane w 

art. 3 i art. 4 ustawy o sporcie tj. Klub Sportowy oraz Uczniowski Klub Sportowy.  
 

I. Przedmiot zgłaszanych projektów: 

 

Celem publicznym z zakresu rozwoju sportu, który Gmina zamierza osiągnąć poprzez 

udzielenie dotacji jest:  
1) poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych;  

2) osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;  

3) poprawa kondycji fizycznej i zdrowia mieszkańców Gminy, w szczególności dzieci i 

młodzieży  

4) promocja sportu oraz aktywnego stylu życia; 

5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie 

mieszkańców gminy; 

6) kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Komarówka Podlaska poprzez sprzyjanie 

współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach. 

 

II. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje celowe w 

ramach ogłoszonego konkursu projektów: 

 

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/210/2021 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 29 grudnia 

2021 roku na realizację zadania przeznacza się kwotę 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści 

tysięcy złotych). 

 

III. Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać projekt i objęte nim 

przedsięwzięcia służące realizacji celu publicznego: 

 

1. Dotacja celowa przyznana na realizację celu publicznego, może być przeznaczona  na 

pokrycie kosztów:  

a) realizacji programów szkolenia sportowego;  

b) zakupu sprzętu i strojów sportowych;  

c) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach; 

d) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;  

e) utrzymanie boisk i obiektów sportowych;  

f) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej;  

g) transportu związanego z uczestnictwem w zajęciach i zawodach sportowych;  

h) ubezpieczenia uczestników zajęć i zawodów sportowych; 

i) opieki medycznej i badań lekarskich zawodników;  

j) innych kosztów administracyjnych, związanych z działalnością klubu sportowego.  

 

2. Z dotacji, nie mogą być finansowane wydatki z tytułu:  

a) zapłaty kar i mandatów nałożonych na klub sportowy lub na zawodnika;  

b) zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki lub kredytu;  

c) transferu zawodników z innych klubów sportowych;  

d) wynagrodzeń dla zawodników;  



e) budowy obiektów sportowych. 

 

3. Środki finansowe mają przyczynić się do realizacji celu publicznego określonego w § 3 

uchwały nr XXII/178/2021 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 31 marca 2021 roku.  

 

4. Oferent składa wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na formularzu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały (załącznik nr 1 do ogłoszenia).  

 

5. Wybór projektów dokonywany jest w ramach procedury konkursowej. 

 

6. Złożone projekty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym, oceniane 

i kwalifikowane przez komisję do spraw oceny ofert. 

 

7. Przy rozpatrywaniu wniosków o realizację projektu oceniane będą:  

a) wpływ zadania na realizację celu publicznego, określonego w § 3 uchwały nr 

XXII/178/2021;  

b) możliwość realizacji zadania przez klub sportowy;  

c) kalkulację kosztów realizowanego zadania;  

d) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadania podobnego typu. 

 

8. Do wniosku należy dołączyć aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub wyciąg z 

ewidencji, lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie 

osób go reprezentujących.  
 

 

IV. Termin składania wniosków o dotację celową: 

1. Realizacja zadań ma nastąpić w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r. 

2. Realizowane zadania skierowane będą do mieszkańców Gminy Komarówka Podlaska. 

 

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Komarówka Podlaska ul. Krótka 7,  

21-311 Komarówka Podlaska 

 

Termin składania ofert upływa z dniem 9 czerwca 2022 roku, o godz. 15:30. 

 
O zakwalifikowaniu się oferty do konkursu decyduje data wpływu oferty do Urzędu 

Gminy Komarówka Podlaska, potwierdzona właściwą pieczęcią. 

 

V. Termin rozpatrzenia złożonych wniosków 

 

1. Oferty kompletne, złożone w terminie rozpatrzone zostaną w terminie do dnia 13 czerwca 

2022 roku. 

 
2. Informacja o wyborze oferentów zostanie ogłoszona niezwłocznie po wyborze na stronie 

internetowej:  

BIP: www.komarowkapodlaska.biuletyn.net w zakładce konkursy oraz na stronie 

internetowej Gminy Komarówka Podlaska: www.komarowkapodlaska.pl w zakładce 

aktualności, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Komarówka Podlaska, 

ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska. 

 

 

 

 

Komarówka Podlaska, 2022-05-24 

Wójt Gminy Komarówka Podlaska 

/-/ 

Ireneusz Stanisław Demianiuk 
/dokument podpisany elektronicznie/ 
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