ZARZĄDZENIE NR 11/ 2020
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK
z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu
rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2020 roku
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz §
7 ust. 9 uchwały nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz.
Woj. Podlaskiego poz. 2513) zmienionej uchwałą nr IX/91/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu
finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 2244),
zmienionej uchwałą nr X/122/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście
Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 3913), zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuję wyboru i ogłoszenia wyników naboru wniosków na realizację zadań
publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2020 roku, ogłoszonego
zarządzeniem nr 451/2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie
ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu wpierania rozwoju sportu
w Mieście Suwałki w 2020 roku, w formie wsparcia tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.
2. Wykaz podmiotów, których wnioski zostały wybrane w naborze wniosków, wraz z kwotami
przyznanych dotacji stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1, określone są w budżecie Miasta Suwałk na rok
2020 w dziale 926 w rozdziale 92695.
§ 3. Klub sportowy może realizować zadanie publiczne od dnia 2 stycznia 2020 r. Wydatki
poniesione przed dniem podpisania umowy z Miastem Suwałki nie mogą być dofinansowane przez
Miasto Suwałki.
§ 4. 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników
naboru wniosków dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym:
1) zaktualizować harmonogram, kosztorys i zakres rzeczowy realizacji zadania za pośrednictwem
systemu Witkac.pl (o ile dotyczy),
2) w przypadku zmiany danych organizacji, zawartych we wniosku, niezbędnych do
przygotowania umowy, należy złożyć oświadczenie oraz załączyć aktualny odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji lub załączyć inną odpowiednią dokumentację
(uchwałę, pełnomocnictwo, potwierdzenie zmiany numeru rachunku bankowego).
2. Aktualizacja harmonogramu, kosztorysu i zakresu rzeczowego zadania dokonana przez klub
sportowy w przypadku uzyskania dotacji w niższej kwocie niż wnioskowana:
1) nie może powodować zmiany zakresu przedmiotowego zadania ani celu, określonego dla
zadania w ogłoszeniu o naborze wniosków, w ramach którego zgłoszono wniosek;
2) nie może powodować zmiany przeznaczenia dotacji ogłoszonej w rozstrzygnięciu naboru
wniosków.
3. Niezłożenie zaktualizowanych dokumentów w terminie wskazanym w ust. 1 jest
równoznaczne z rezygnacją wnioskodawcy z realizacji zadania publicznego i przyznanej dotacji.
§ 5. 1. Ogłoszenie o wynikach naboru publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
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1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach;
3) na stronie internetowej Miasta Suwałki www.um.suwalki.pl.
2. Wyniki naboru są także dostępne w systemie Witkac.pl.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Kultury i Sportu.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk
Czesław Renkiewicz
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Załącznik do zarządzenia Nr 11/ 2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 8 stycznia 2020 r.
Nazwa konkursu:
Organizator:
Termin realizacji zadań:
Kwota przeznaczona na
zadania

Nabór wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu
rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2020 roku
Prezydent Miasta Suwałk
02.01.2020 -31.12.2020
620 000,00 zł

Rozstrzygnięcie naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania
rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2020 roku
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ocena
merytoryczna/
Liczba
punktów
Pozytywna
15,75

Kwota
dofinansowania

Tytuł wniosku /
wnioskodawca

Kwota
wnioskowana

Ocena
formalna

Szkolenie dzieci
i młodzieży
w badmintonie
Suwalski Klub
Badmintona
Szkolenie Szachowe 2020
Klub Szachowy
„Hańcza” Suwałki
Szkolenie dzieci
i młodzieży w LA
w 2020 roku
Lekkoatletyczny
Uczniowski Klub
Sportowy „Hańcza”
Szkolenie w piłce
siatkowej
Suwalski Uczniowski
Klub Sportowy
Siatkówki
Szkolenie sportowe
w karate kyokushin
Suwalski Klub Karate
Kyokushin
Szkolenie sportowe
w pływaniu
Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy „Olimpijczyk”
w Suwałkach
Wigry Suwałki szkolenie piłkarskie
dzieci i młodzieży 2020
Wigry Suwałki Spółka
Akcyjna

90 190,00 zł

Pozytywna

74 700,00 zł

Pozytywna

Pozytywna
15,12

70 000,00 zł

71 000,00 zł

Pozytywna

Pozytywna
15,00

70 000,00 zł

110 000,00 zł

Pozytywna

Pozytywna
14,75

90 000,00 zł

47 000,00 zł

Pozytywna

Pozytywna
14,62

45 000,00 zł

60 460,00 zł

Pozytywna

Pozytywna
12,50

56 000,00 zł

160 010,00 zł

Pozytywna

Pozytywna
8,75

150 000,00 zł
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8.

9.

10.

Szkolenie dzieci
i młodzieży w zakresie
żeglarstwa 2020
Uczniowski Klub
Żeglarski „Grot”
Suwałki
Rozwój Szachów
w Suwałkach w 2020
roku
Uczniowski
Międzyszkolny Klub
Szachowy „Jaćwież"
Suwałki
Centrum
Zrównoważonego
Rozwoju. "Okrągły stół
dla Puszczy
Białowieskiej".
www.FestiwalZubra.pl
Fundacja Instytut
Białowieski

82 100,00 zł

Pozytywna

Pozytywna
8,62

56 000,00 zł

22 020,00 zł

Pozytywna

Pozytywna
8,50

13 000,00 zł

200 000,00 zł

Negatywna

-

0,00 zł

Data wygenerowania dokumentu: 07 stycznia 2020 r.
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