ZARZNDZENIE Nr 38 / 2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZAMOCIN
z dnia 27 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia kryteri6w oceny ofert konkursowych na realizacjQ zadania
publicznego Gminy Szamocin w zakresie wspierania
I upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno§ci poZytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 1817) oraz na podstawie art. 30
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku — o sannorzqdzie gminnym
(Dz. U z 2017 r. poz. 1875) oraz Uchwaly Nr VI11/72/15 Rady Miasta i Gminy
Szamocin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Progrannu wspOlpracy
Gminy Szamocin z organizacjami pozarzgdowymi oraz podmiotami prowadzqcymi
dziatalnok poZytku publicznego na lata 2016 - 2019" Burmistrz Miasta i Gminy
zarzgdza co nastqouje:

§ 1
zadania
kryteria oceny ofert konkursowych na realizacj
Ustala si
publicznego Gminy Szamocin w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu okre§lone w zatqczniku nr 1 do niniejszego Zarzgdzenia.

§2

Zarzgdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

7gr. Eugeniusz Kuener

Zalqcznik Ni 1
do zarzgdzenia nr 38/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin
z dnia 27 listopada 2017 r.

Kryteria oceny ofert konkursowych na realizacjq zadania Gminy Szamocin
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
1. Realizacja zadania wig poniiszych form — 50 %
- prowadzenie klubu sportowego,
- przygotowanie druZyn do rozgrywek ligowych,
- organizacja imprez sportowych, sportowo — rekreacyjnych, festynow,
turniejow, zawodow,
- organizacja szkoleri dzieci i m1odzie2y, uzdolnionej sportowo,
- propagowanie \Arrod spoteczenstwa wychowania fizycznego i sportu,
- zapewnienie odpowiednich warunkow do uprawiania sportu, kadry, trenerow
i instruktorow,
- zakup sprztu sportowego i odzie2y sportowej,
- prowadzenie dzialalnoki edukacyjnej.

2. Wiarygodnoe finansowa i merytoryczna — 10%
3. DostcpnoSe bazy lokalowej i obiektowej na obszarze realizacji zadania
(gminy Szamocin) oraz uregulowana sytuacja prawna lokali i obiektow —
30%
4. Wysokoa udzialu wlasnego w kosztach realizacji projektu — 10%

Termin realizacji zadania : 01.01.2018 r. —31.12.2018 r.
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