
Załącznik nr 2  do Zarządzenia nr  222/2020
Burmistrza Wołczyna z dnia  18 lutego 2020 r. 

O G Ł O S Z E N I E 
otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu

przez Gminę Wołczyn w 2020 roku

I.     Warunki     ubiegania     się     o     dotację     na     realizację     celu     publicznego     gminy     Wołczyn     z     zakresu  
sportu     w     2020     roku.  

Zgodnie z § 3 Uchwały nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w
sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na
obszarze Gminy Wołczyn (Dz.  Urz.  Woj.  Opolskiego z 2010 r.,  nr 16,  poz.  194, z późn. zm.),
wsparcie finansowe na realizację celu publicznego gminy, określonego w § 4 tejże uchwały, mogą
otrzymać kluby sportowe działające na obszarze gminy, w tym uczniowskie kluby sportowe, nie
należące do sektora finansów publicznych i których celem nie jest osiąganie zysku, spełniające
łącznie niżej wymienione warunki:

1. dysponowanie odpowiednią bazą do udziału we współzawodnictwie sportowym,
2. uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w

danej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego
upoważnienia,  prowadzenie  zajęć  i  imprez  rekreacyjnych,  rekreacyjno-sportowych  albo
sportowych z osobami niezrzeszonymi.

3.  zapewnienie  udziału  środków  własnych  (finansowych  lub  w  formie  rzeczowej)  we
współzawodnictwie  sportowym,  w  którym  uczestniczą  te  kluby,  albo  w  organizowanych
imprezach, o których mowa w punkcie 2.

II.     Wysokość     kwoty     środków     finansowych     przewidzianych     w     budżecie     gminy     na     rok     2020     jako  
dotacja     na     realizację     celu     publicznego     z     zakresu rozwoju     sportu  

1. Na wsparcie finansowe w formie dotacji dla klubów sportowych, w tym uczniowskich klubów
sportowych, w budżecie Gminy Wołczyn na 2020 rok przewidziano kwotę 220.000 zł (słownie:
dwieście dwadzieścia tysięcy złotych).

III.     Terminy     realizacji     zadań     objętych     wsparciem     finansowym.  

Dofinansowanie obejmuje uczestnictwo klubów w zorganizowanym współzawodnictwie
sportowym, o którym mowa w § 4 Uchwały nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29
grudnia 2010 roku, a także prowadzenie przez te kluby zajęć i imprez rekreacyjnych, rekreacyjno-
sportowych i sportowych z osobami niezrzeszonymi, oraz uczestnictwo osób niezrzeszonych w
takich zajęciach i imprezach organizowanych przez inne podmioty,  w okresie od daty podpisania
umowy zawartej na podstawie § 6 wymienionej wyżej uchwały Rady Miejskiej pomiędzy Gminą
Wołczyn a klubem, do dnia wskazanego w umowie, nie dłużej jednak, niż do 31 grudnia 2020 roku.
Dotacja  nie  może  być  wykorzystana  na  zobowiązania  powstałe  przed  datą  zawarcia  umowy o
udzielenie dotacji. 
IV.     Ograniczenia     finansowe     w     wykorzystaniu     dotacji.  



1. Ze środków udzielonej dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane:
- koszty transferu zawodników z innego klubu sportowego (opłaty ponoszone przez klub na rzecz
właściwego związku sportowego z tytułu przerejestrowania przynależności klubowej zawodnika nie
są kosztami transferu),
- kary, mandaty i inne opłaty tego typu nałożone na klub sportowy lub zawodnika danego klubu,
-  spłaty zobowiązań klubu z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów lub wykupu papierów
wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia,
- wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu,
-  wypłaty stypendiów, diet i innych świadczeń pieniężnych przyznanych przez kluby sportowe
zawodnikom lub działaczom klubu,
-  spłaty zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług, które klub zaciągnął na zadanie objęte
wnioskiem przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji. Datą zaciągnięcia zobowiązania, które
może być finansowane w części lub w całości z dotacji, jest dzień realizacji świadczenia określony
w fakturze/dokumencie lub data faktury/dokumentu – nie wcześniejsze niż data podpisania umowy
o udzielenie dotacji.
3. Burmistrz  Wołczyna może odmówić przyznania dotacji,  a tym samym podpisania umowy w
przypadku gdy:
a) rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego we wniosku,
b) klub lub jego reprezentanci utracą zdolność prawną lub zdolność do czynności prawnych,
c) zostaną ujawnione nieznane wcześniej  okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną
lub finansową klubu sportowego.
2. Dotacja nie może być udzielona wnioskodawcy, który w dniu złożenia wniosku posiada wobec
jednostki udzielającej dotacji zobowiązania wymagalne (to jest takie, których termin płatności
minął).

V.     Termin     i     miejsce     składania     wniosków     o     udzielenia     dotacji     na     realizację     celu     publicznego  
gminy     Wołczyn     z     zakresu   rozwoju   sportu     w     2020 roku.  

1. Wniosek zgodny z określonym wzorem należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej
pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy i napisem “Wniosek o udzielenie dotacji na realizację celu
publicznego gminy Wołczyn z zakresu rozwoju  sportu w 2020 roku”, w Urzędzie Miejskim w
Wołczynie, ul. Dworcowa 1, lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Wołczynie,
ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 marca  2020 roku
(środa), do godz. 15.30. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby
Urzędu. 
2. Formularz wniosku jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołczyn
(www.bip.wolczyn.pl  )   oraz w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w
Wołczynie, ul. Dworcowa 1, pokój nr 37. Do wniosku należy dołączyć wymienione w nim
dokumenty w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania klubu na zewnątrz.
3.  Wniosek  powinien  gwarantować  wysoką  jakość  wykonania  zadania  mając  na  względzie
efektywność, rzetelność i prawidłowość wykorzystania środków publicznych.

VI.     Termin     i     tryb     rozpatrywania     wniosków.   

1. Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:
1) udział środków własnych wnioskodawcy  w realizacji zadania,
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2) doświadczenie oraz dotychczasowe osiągnięcia sportowe wnioskodawcy,
3) udział dzieci i młodzieży w programie szkolenia sportowego,
4) działania klubu sportowego dla integrowania wspólnoty mieszkańców,
5) ocenę wcześniej realizowanych podobnych zadań,
6) rodzaj i celowość planowanych do objęcia wsparciem kosztów. 

2.  Informacja o wnioskodawcach ubiegających się o udzielenie dotacji oraz o wielkości
wnioskowanych kwot zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołczyn
(www.bip.wolczyn.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie, w ciągu 14  dni
roboczych od upływu terminu składania wniosków.
3. Ocena złożonych wniosków nastąpi w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania
wniosków, po zaopiniowaniu przez powołaną do tego celu komisję.
4. W  przypadku  uchybień  formalno-prawnych  lub  innych  wad  wniosku  Burmistrz  Wołczyna
wyznacza  czternastodniowy  termin  i  wzywa  wnioskodawcę  do  ich  usunięcia  lub  uzupełnienia
wniosku.  Przez  uchybienia  formalno-prawne  należy  rozumieć  niewypełnienie  rubryki,
nieprecyzyjne lub nieczytelne jej wypełnienie w formularzu wniosku. Wniosek, którego wad nie
usunięto lub który nie został uzupełniony pozostaje bez rozpatrzenia.
5. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Od decyzji Burmistrza Wołczyna w sprawie wyboru oferty (wniosku) i udzielenia dotacji (w tym
jej wysokości) nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
6.  Wnioskodawców (oferentów) zawiadamia się o miejscu i terminie podpisania umowy, lub o
odrzuceniu wniosku. Podmioty, których zadania publiczne zostały wyłonione do dofinansowania w
ramach konkursu ofert zobowiązani są dostarczyć niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu
zaktualizowany opis poszczególnych działań (jeśli ulegnie zmianie), harmonogram (jeśli ulegnie
zmianie) oraz kosztorys realizacji zadania (ze względu na rodzaj kosztów oraz źródło finansowania
zadania), dostosowany do wysokości przyznanej dotacji.

VII.     Postanowienia     końcowe  .

Informację o zawarciu umowy/ów o udzielenie dotacji na realizację celu publicznego gminy z
zakresu sportu i wysokości wsparcia finansowego przyznanego poszczególnym wnioskodawcom
zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołczyn (www.bip.wolczyn.pl) oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie.

       Burmistrz Wołczyna

    mgr Jan Leszek Wiącek
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