Podpisany przez:
Tomasz Leszek Pieczka
dnia 22 listopada 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.220.2021
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY
z dnia 22 listopada 2021 r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji klubom
sportowym w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2022
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.2021.1372) oraz Uchwały Nr XLIV/268/10
Rady Gminy Świerklany z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Świerklany w zakresie
sprzyjania rozwojowi sportu (z późn. zm.)
zarządzam:
§ 1. Ogłosić nabór wniosków o udzielenie dotacji klubom sportowym
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Świerklany, z przeznaczeniem
na realizację celu publicznego określonego w Uchwale Nr XLIV/268/10 Rady
Gminy Świerklany z dnia 8 listopada 2010 r. (z późn. zm.) w postaci poprawy
warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Świerklany.
§ 2. Informacja o naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi ds. oceny wniosków
z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Świerklany.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.swierklany.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Świerklany.

Wójt Gminy
Świerklany
mgr Tomasz Pieczka
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Załącznik do zarządzenia Nr W.0050.220.2021
Wójta Gminy Świerklany z dnia 22 listopada 2021 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji klubom sportowym
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Świerklany w 2022 roku

I. Cel publiczny realizowanych zadań
Celem publicznym realizowanych zadań jest poprawa warunków uprawiania
sportu na terenie Gminy Świerklany.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań
Wysokość środków przewidzianych na realizację zadań w 2022 roku wynosi
232.000,00 zł. Jest to kwota określona na podstawie projektu budżetu i może
ulec zmianie po podjęciu uchwały budżetowej na 2022 roku przez Radę Gminy
Świerklany.
III. Zasady przyznawania dotacji
1. Nabór wniosków adresowany jest do klubów sportowych prowadzących
swoje działania na terenie Gminy Świerklany.
2. Wnioski w ramach naboru zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/268/10 Rady Gminy
Świerklany z dnia 8 listopada 2010 r. składa się do dnia 15 grudnia 2021 roku
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, 44-266
Świerklany.
3. Wniosek powinien zostać wypełniony na formularzu stanowiącym załącznik
nr 1 do Uchwały Nr XLIV/268/10 Rady Gminy Świerklany z dnia 8 listopada
2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych
Gminy Świerklany w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Wniosek wraz
z towarzyszącymi mu załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie
z dopiskiem „Nabór wniosków ze sportu na 2022 r.” i adnotacją „NIE
OTWIERAĆ”.
4. Przy ocenie wniosku o przyznanie dotacji w szczególności pod uwagę bierze
się:
• Znaczenie wnioskowanego projektu dla realizacji celu publicznego jakim jest
poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Świerklany (zasięg
i miejsce wykonywania zadania, dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla
mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na
usługi świadczone w ramach projektu);
• Kalkulację kosztów w związku z zakresem rzeczowym projektu (ocena
planowanych wydatków pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności
wykonania);
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• Możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę (posiadane zasoby
kadrowe, rzeczowe, lokalowe, sprzętowe, doświadczenie w realizacji podobnych
zadań);
• Dotychczasową współpracę wnioskodawcy z Gminą;
• Planowany przez wnioskodawcę udział środków własnych – finansowych
i rzeczowych oraz z innych źródeł finansowania;
• Wysokość środków finansowych w budżecie Gminy.
Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania
dotacji wynosi 50% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania.
Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy podmiotu składającego
wniosek w wysokości 10 % wnioskowanej kwoty dotacji.
5. Do wniosku należy dołączyć:
a/ Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne
dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go
reprezentujących.
b/ Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2020 /bilans, rachunek wyników
lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, a w przypadku organizacji
działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie
sprawozdania za okres od momentu rejestracji do daty ogłoszenia niniejszego
naboru.
c/ Oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków
zawartych w ogłoszeniu o naborze wniosków ze sportu.
d/ Kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania.
e/ Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania
partnera).
6. Wnioski powinny dotyczyć zadań, których realizacja rozpoczyna się
nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 r. i kończy nie później niż 31 grudnia 2022 r.
7. Dotacja ma służyć realizacji celu opisanego w pkt. I. i może być
przeznaczona na:
1) realizację programów szkolenia sportowego;
2) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych w określonej
dyscyplinie sportu lub uczestnictwa w takich zawodach;
3) utrzymanie oraz remont obiektów i urządzeń sportowych klubu służących
uprawianiu sportu;
4) zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub
ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego;
5) organizację imprez sportowych na terenie Gminy,
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 12C7A90C-0AE9-4D29-B491-175A747A1AEC. Podpisany

Strona 2

6) finansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzeń kadry szkoleniowej,
7) pokrywanie kosztów obsługi księgowej.
8. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane:
a) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników;
b) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;
c) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub
sportowy lub zawodnika danego klubu;
d) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub
wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
e) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed
zawarciem umowy o udzielenie dotacji.
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