
Załącznik
do Zarządzenia Nr 7/2021
Wójta Gminy Ustronie Morskie 
z dnia 15 stycznia 2021 roku

OGŁOSZENIE
z dnia 15 stycznia 2021 roku

Na podstawie Uchwały nr XLV/320/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 listopada 
2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę 
Ustronie Morskie (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 8 poz.119), Uchwały 
Nr XXIV/164/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 23 maja 2012 r. zmieniającej 
Uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę 
Ustronie Morskie (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 12.07.2012 poz. 1613), oraz 
Uchwały Nr LII/369/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 czerwca 2014 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu 
przez gminę Ustronie Morskie (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 11.08.2014 poz. 
3283), w związku z art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. 2019 r. poz.1468 
ze zm.),

Wójt Gminy Ustronie Morskie 
ogłasza konkurs na wsparcie finansowe zadań 

z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku.

Oferty składane w przedmiotowym konkursie powinny:
1. wynikać z konkretnych potrzeb mieszkańców Gminy Ustronie Morskie w zakresie sportu.
2. posiadać określone cele szczegółowe, dobrze zaplanowane działania, rezultaty i rozsądne koszty 

realizacji,
3. umiejętnie i w sposób przemyślany angażować zasoby lokalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

I. Rodzaj zadania.
Wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu -  piłki nożnej w 2021 r. w gminie Ustronie 
Morskie.

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy
Ustronie Morskie na realizacje zadania:
Na realizację zadania wymienionego w pkt. I przeznacza się środki w wysokości 190.000,00 zł, 
słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych.
Zadanie publiczne tego samego rodzaju realizowane było w latach 2019 i 2020., w których 
przeznaczono dotację w wysokości po 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł).



III. Zasady przyznawania wsparcia finansowego na realizację zadań.
Zasady przyznawania wsparcia finansowego określa Uchwała Nr XLV/320/2010 Rady Gminy 
Ustronie Morskie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków 
i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Ustronie Morskie (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 8 poz. 119 ), Uchwała Nr XXIV/164/2012 Rady Gminy 
Ustronie Morskie z dnia 23 maja 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i 
trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Ustronie Morskie (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z dnia 12.07.2012 r. poz. 1613), oraz Uchwała Nr LII/369/2014 Rady 
Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Ustronie Morskie (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z dnia 11.08.2014 poz. 3283).

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od 04.01.2021 r. do końca 31.12.2021 r.

2. Podmiot ubiegający się o dotację zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym 
finansowym co najmniej 10 % całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji zadania.

3. Zadanie nie może być jednocześnie dofinansowane dotacją udzielaną z budżetu gminy 
Ustronie Morskie na zasadach i w trybie przepisów określonych w art. 13 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 
713 z późn. zm.).

4. Zadanie powinno być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz 
obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym we wniosku.

V. Warunki i termin składania ofert.

Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe składają ofertę wraz z wnioskiem stanowiącą 
załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 10 lutego 2021 r. do godz. 15.00 
w sekretariacie Urzędu Gminy Ustronie Morskie ul. Rolna 2 pok. Nr 12). Oferta powinna być 
złożona na piśmie w zamkniętej kopercie z napisem „KONKURS - SPORT 2021" oraz opatrzona 
nazwą i adresem oferenta wraz z określeniem nazwy zadania. Ze względu na obowigzujgcy stan 
pandemii złożenie osobiste oferty należy poprzedzić informacją telefoniczną pod nr 94 35 
15 597.

1. Do oferty, o której mowa w pkt. V . l należy dołączyć:

- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego 
podmiotu zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy 
został wydany,
- oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków konkursu.
- obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację 
(w przypadku kopii poświadczony za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione),
- umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera).
- OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY -  WG WZORU STANOWIĄCEGO ZAŁ. do ogłoszenia



1. Druk oferty (wniosek) na realizację zadania dotyczącego wsparcia finansowego sportu 
(wzór - załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2021 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 
15 stycznia 2021 roku) można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Ustronie 
Morskie: www.bip.ustronie-morskie.pl.

2. Oferty złożone po terminie określonym w pkt. V pozostają bez rozpatrzenia.

3. Oferty nie zawierające danych i załączników określonych w pkt. V. 1 zostaną zwrócone 
wnioskodawcy do uzupełnienia w terminie do dnia poprzedzającego termin posiedzenia 
Komisji Konkursowej.

4. Oferty nie uzupełnione do dnia poprzedzającego termin posiedzenia Komisji Konkursowej 
pozostają bez rozpatrzenia.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.

2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję Konkursową 
powołaną Zarządzeniem przez Wójta Gminy Ustronie Morskie.

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
4. Terminowe złożenie poprawnego i kompletnego wniosku do konkursu nie jest równoznaczne 

z zakwalifikowaniem do dofinansowania, jak również z przyznaniem dotacji. Wnioskodawcy, 
którzy będą realizować zadania objęte projektem do czasu ogłoszenia wyników konkursu, 
finansują je na własne ryzyko.

5. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) znaczenie zadania dla gminy Ustronie Morskie;
2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2 uchwały 
Nr XLV/320/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie 
określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Ustronie Morskie;
3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;
4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania;
5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu 
do zakresu rzeczowego zadania;
6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta;
7) ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których 
wnioskodawca będzie realizować projekt,
8) uwzględnia planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia 
wolontariuszy i pracę społeczną członków,
9) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku 
wnioskodawców, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc 
pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel 
środków.



VII. Postanowienia końcowe.
1. Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie na podstawie pisemnej umowy 

zawartej pomiędzy gminą a podmiotem, któremu przyznano dofinansowanie.

2. Dofinansowany podmiot będzie zobowiązany do:

1) Udostępnienia oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) celem kontroli 
prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia 
właściwej dokumentacji z nią związanej.

2) Beneficjent, któremu udzielono dotacji na realizację projektu jest zobowiązany do 
prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na 
realizacje umowy oraz wydatków dokonanych z tych środków.

3) Beneficjent, z którym została zawarta umowa, zobowiązuje się do:
• informowania że projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Ustronie 

Morskie we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, 
ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych, dotyczących realizowanego 
projektu

• umieszczenia logo Gminy Ustronie Morskie oraz informacji że projekt jest 
współfinansowany ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy, w miejscu 
realizacji projektu oraz na wszystkich materiałach, w szczególności 
promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących 
realizowanego projektu oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i 
przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych 
oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność ;

• w przypadku posiadania własnej strony internetowej - do zamieszczenia 
aktywnego odnośnika do gminnej platformy internetowej oraz profilu 
społecznościowego, w uzgodnionym ze Zleceniodawcą miejscu, zapewniającym 
jego właściwą promocję.

4) Sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania w zakresie rzeczowym 
i finansowym w terminie 30 dni od terminu na który umowa została zawarta.

3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustronie Morskie 
oraz na stronie internetowej www.bip.ustronie-morskie.pl

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany wysokości środków finansowych, 
określonych w ogłoszeniu, prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego konkursu jest inspektor ds. kultury fizycznej, 
turystyki i współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 94-3514189,
e-mail: turystyka@ustronie-morskie.pl

 



KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem wżycie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw  sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych -  dalej „RODO", 
opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

1. Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Wójt Gminy Ustronie Morskie z siedzibą 
w Ustroniu Morskim (78-111) przy ulicy Rolnej 2, z którym można kontaktować się mailowo 
za pośrednictwem adresu: sekretariat@ustronie-morskie.pl .

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Sławomir Kozieł, z którym można kontaktować się 
mailowo za pośrednictwem adresu: iod@ustronie-morskie.pl we wszelkich sprawach 
z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie:

> w celu zawarcia umowy wykonania usług (podstawa z art. 6 ust.l lit.b Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/ UE z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. Urz. UE L 119,s.l)- dalej RODO

> w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze (art.6 ust.l lit. c RODO);

> w celu niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej 
osoby fizycznej (podstawa z art. 6 ust.l lit. d RODO);

> w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa a z art. 6 ust. 1 lit. 
a RODO);

> gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
w
jednym lub większej liczbie określonych celów ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po 
tym czasie przez czas i okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż



przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie 
będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych 
ciążących na administratorze.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, 
z którymi współpracujemy.
Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające),np. firmy 
wywożące śmieci, firmy prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w 
ramach likwidacji szkód.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej:

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane.

Administrator Danych
Wójt Gminy Ustronie Morskie



Załącznik do ogłoszenia

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

W związku z przygotowaniem oferty pn..................................... ..

(nazwa zadania)

o przyznanie dotacji celowej na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu
w gminie Ustronie Morskie w roku 2021

przez .................................................................................................
(nazwa klubu sportowego)

niniejszym oświadczamy, że:

1. Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej związanej z 
rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami, 
realizacja działań opisanych w ramach wnioskowanego przez nas projektu zgłaszanego do 
konkursu będzie uwzględniała spełnianie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą 
sytuacją epidemiczną, zgodne z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o 
ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w 
Polsce.

2. Zakres projektu zgłoszonego przez nas do niniejszego konkursu nie jest zbieżny z zakresem 
jakichkolwiek ofert złożonych przez nas do otwartych konkursów ogłoszonych na rok 2021 przez 
Gminę Ustronie Morskie lub ofert obejmujących zadania zlecone do realizacji w roku 2021 na 
podstawie przepisów art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.

3. Zakres działań opisanych w ramach wnioskowanego przez nas projektu zgłaszanego do konkursu 
nie jest tożsamy z zajęciami dydaktyczno -  wychowawczymi prowadzonymi przez Szkołę 
Podstawową w Ustroniu Morskim lub Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim.

4. W związku z przepisami Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 z późn.zm.), reprezentowany przez nas podmiot 
w ramach prowadzonej działalności statutowej dąży do zapewniania dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. W przypadku przyznania dotacji na realizację zadania własnego Gminy 
Ustronie Morskie w zakresie rozwoju sportu w 2021 roku na podstawie umowy zawartej z 
podmiotem publicznym z udziałem środków publicznych, zobowiązujemy się do zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w tej umowie. 
Reprezentowany przez nas Wnioskodawca realizował będzie działania na rzecz równego 
dostępu do działalności sportowej prowadzonej przez klub, z uwzględnieniem osób ze 
szczególnymi potrzebami, w tym w szczególności powszechnej dostępności architektonicznej, 
cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, stosowania racjonalnych usprawnień, realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji.

5. Realizacja projektu ma charakter niekomercyjny -  nie zakłada osiągnięcia dochodu.

6. Zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia konkursu projektów z dnia 15 stycznia 2021 r. i 
akceptujemy jego postanowienia.



7. Zapoznaliśmy się z treścią informacji administratora o przetwarzaniu danych osobowych, 
zawartej w ogłoszeniu konkursu projektów z dnia 15 stycznia 2021 r. i jest ona dla nas 
zrozumiała.

8. Składając niniejszą ofertę, w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z 
gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem 
ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne 
oświadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Ustronie Morskie, d n ia ..........................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób 
upoważnionych do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wnioskodawcy)


