UCHWAŁA NR IV/20/2011
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z dnia 3 lutego 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Zdzieszowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marcal990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, N r 113, poz. 984, N r 153, poz. 1271, N r 214, poz, 1806; z 2003 r. N r 80, poz. 717, N r 162, poz. 1568; z 2004
r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. N r 17 poz.128, N r 181, poz. 1337;z2007
r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, p o z .ll ll , Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, N r 157,
poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, nr 106, poz. 675, N r 40, poz. 230) w związku z art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010
r. o sporcie (Dz, U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się warunki i tryb finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Zdzieszowice.
§2. Gmina Zdzieszowice realizując cel publiczny z zakresu sportu, polegający na poprawie warunków uprawiania sportu na terenie
Gminy Zdzieszowice, udziela wsparcia finansowego na rzecz podmiotów określonych w art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku
0 sporcie, zwanych dalej w uchwale klubami sportowymi, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
§ 3. Wsparcie finansowe na realizację zadań w zakresie sportu mogą otrzymywać kluby sportowe prowadzące na terenie Gminy
Zdzieszowice działalność sportową, niedzialąjące w celu osiągnięcia zysku.
§ 4. Wsparcie finansowe jest udzielane w formie dotacji.
§ 5. Wsparcia finansowego udziela Burmistrz Zdzieszowic po uprzednim rozpatrzeniu wniosku złożonego przez klub sportowy.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje określa corocznie Rada Miejska w Zdzieszowicach w uchwale budżetowej.
§ 6. Podstawą przekazania dotacji jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Zdzieszowice a klubem sportowym, która określa warunki
1terminy uruchomienia wsparcia, sposób kontroli zgodności wydatków dokonanych w ramach wsparcia z celami określonymi we wniosku,
zasady, terminy i sposób sporządzania sprawozdań o sposobie wykorzystania środków, a także skutki niezłożenia w terminie sprawozdań lub
wykorzystania przyznanego wsparcia niezgodnie z celami określonymi w umowie.
§ 7, Wnioski o których mowa w § 5 należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach na formularzu stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w terminie do 15 września każdego roku budżetowego.
§ 8. Udzielanie wsparcia finansowego na warunkach określonych powyżej nie narusza przepisów dotyczących udzielania dotacji
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 10. Traci moc Uchwała XLI/300/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 września 2009 r. w sprawie określenia warunków
i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Zdzieszowice.
§ 11. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/20/2011
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 3 lutego 2011 r.

(pieczęć wnioskodawcy]
WNIOSEK
o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu
pod nazwą (jak w poz. II.l]:
realizowanego w okresie o d ................d o ..................
I. Dane dotyczące Wnioskodawcy:
1. pełna nazw a................................................................................................
2.
3.
4.
5.
6.

forma p raw n a.............................................................................................
num er w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze*........
data w p isu , rej estracji lub utw orzenia...................................................
nr NIP.................................................... nr REGON..................................
dokładny adres siedziby: miejscowość...............................ul.................
gm ina...............................................................p o w iat...............................
w ojew ództw o.............................................................................................
7. tel....................................................................... faks...................................
e-m ail:...............................................................h t t p : / / .............................
8. nazwa banku i num er rachunku, na który przekazana ma być dotacja
9. nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisania umowy dotacji
10. osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku o dotację
(imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego]
11. przedmiot działalności statutowej wnioskodawcy:

II. Opis projektu
1. Nazwa projektu

2. Miejsce wykonywania projektu (*adekwatnie do jego opisu i harmonogramu)

3. Poziom sportowy (klasa rozgrywek, aktualna pozycja w rozgrywkach, ilość drużyn, ilość
zawodników itp.]

4. Szczegółowy opis działań w zakresie realizacji projektu /spójny z kosztorysem/

5. Informacja o celach i zakładanych rezultatach

6. Szczegółowy opis sposobu promowania Gminy Zdzieszowice podczas realizacji projektu

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu
1. Całkowity koszt projektu................... zł, (słowniezłotych;......................................................]

Rodzaj miary

Kosztjednostkowy

Rodzaj kosztów
(koszty
merytoryczne i
administracyjne
związane z
realizacją zadania)

Koszt
Z tego z
całkowity (w wnioskowań
ej dotacji (w
zł)
zł)

Ogółem

Lp.

Ilośćjednostek !

2, Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu

Z tego z
finansowych
środków własnych,
środków z innych
źródeł oraz wpłat i
opłat adresatów (w
zł)*

IV. Przewidywane źródła finansowania projektu:
1.

Źródło finansowania

zł

%

Wnioskowana kwota dotacji

Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i
opłaty adresatów*
/ z tego wpłaty i opłaty adresatów
zadania .....................................z ł/
Ogółem

100,00%

2. Informacja o uzyskanych przez wnioskodawcę środkach prywatnych lub publicznych,
których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych lub innych*

V. Inne wybrane informacje dotyczące projektu
1. Zasoby kadrowe wnioskodawcy - przewidywane do wykorzystania przy realizacji
projektu /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań
oraz wolontariuszy/.

2. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu
finansowanych ze środków publicznych.

3. Posiadane zasoby rzeczowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji projektu
/np. lokal, boisko, sprzęt itp./

Oświadczam(-my), że:
1. proponowany projekt w całości mieści się w zakresie działalności wnioskodawcy,
2. w ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od
adresatów projektu,
3. wnioskodawca jest związany niniejszym wnioskiem przez okres do d n ia ............................,
4. wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i
faktycznym.

(pieczęć wnioskodawcy)

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu wnioskodawcy)
Załączniki i ewentualne referencje:
1. Statut organizacji lub inny dokument określający przedmiot działalności wnioskodawcy,
2. Odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji łub inne dokumenty potwierdzające
status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących (potwierdzony
podpisem, że od dnia wydania dane w nim zamieszczone nie uległy zmianie)
3 ...........................................................................................................................................................
4 ...........................................................................................................................................................
Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

* Niepotrzebne skreślić.

