
Prezydenta Miasta Ciechanów 

działając na podstawie uchwały nr 103/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów 

 z dnia 30 czerwca 2011 roku,  

w dniu 30.09.2019 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.: „Tworzenie 

warunków sprzyjających rozwojowi sportu 

 w Gminie Miejskiej Ciechanów.” 

 

 

 

I. Na realizację zdania przeznaczono w budżecie miasta kwotę 35 000 zł. 

 

II. Kwota dofinansowania zadania w ramach przyznanej dotacji nie może przekroczyć 50% 

całkowitych kosztów realizacji zadania. 

 

III. Warunki konkursu 

 

W konkursie ofert mogą brać udział kluby sportowe posiadające siedzibę w Ciechanowie, nie 

działające w celu osiągnięcia zysku oraz spełniające następujące warunki: 

1. Realizują cele publiczne określone w § 1 uchwały. 

2. Szkolą zawodników, którzy osiągają najwyższy poziom rozgrywek ligowych w grach 

zespołowych w kategorii seniorów. 

3. Szkolą zawodników w indywidualnych dyscyplinach olimpijskich, którzy reprezentowali 

Polskę na Igrzyskach Olimpijskich, zdobyli I, II lub III miejsce w Mistrzostwach Świata, 

Europy lub I miejsce w Mistrzostwach Polski w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej 

lub zostali rekordzistami Świata lub Europy w kategorii seniorów. 

4. Przedstawią oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

finansowych względem Urzędu Miasta ani jego jednostek organizacyjnych – niespełnienie 

tego warunku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. 

IV. Tryb składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do uchwały nr 103/IX/2011 r 

2. Oferent może złożyć jedną ofertę na zadanie będące przedmiotem konkursu. 

3. Do oferty należy załączyć: 

- aktualny wyciąg z KRS lub zaświadczenie o wpisie do rejestru Powiatu 

ciechanowskiego 

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za poprzedni rok 

obrotowy 

4. Zaadresowane do Prezydenta Miasta Ciechanów oferty należy składać do 14 października 

2019 roku. 

5. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: 



- poziom sportowy określany pozycją klubu w systemie rozgrywek ligowych w grach 

zespołowych lub miejscami zajętymi przez zawodników w sportach indywidualnych; 

-przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego, celu zadania i 

planowanych efektów; 

- wysokość środków budżetowych przewidzianych w budżecie na ten cel; 

6. W przypadku otrzymania dotacji mniejszej niż wnioskowana, należy dostosować ofertę 

do otrzymanej kwoty. 

7. Prezydent Miasta Ciechanów po zapoznaniu się z wnioskami komisji konkursowej oraz 

po zasięgnięciu opinii Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Ciechanów dokonuje wyboru 

oferty w drodze zarządzenia. 

8. Od decyzji Prezydenta nie przysługuje odwołanie. 

9. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań 

regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Ciechanów a oferentami 

wybranymi w drodze otwartego konkursu ofert. 

10. Wyniki konkursu będą ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszone na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta. 

Tekst uchwały nr 103/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011 oraz 

wzory druków oferty i sprawozdania stanowiące załączniki do ww. uchwały dostępne są 

na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem: 

http://www.starybip.umciechanow.pl/portal-id=50015&res_id=325600 

 

   Prezydent Miasta Ciechanów 

/-/ Krzysztof Kosiński 
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