
Zarządzenie nr 171/2015
Burmistrza Wołczyna

z dnia 08 października 2015 roku 

w sprawie ogłoszenia uzupełniającego naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego 
w formie dotacji celowej na realizację celu publicznego Gminy Wołczyn z zakresu sportu 

Na podstawie § 7 ust. 1 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 zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Ogłaszam uzupełniający nabór wniosków o przyznanie dotacji udzielanej przez Gminę Wołczyn na 
na  realizację  celu  publicznego   Gminy Wołczyn  z  zakresu  sportu i  wzór  wniosku o udzielenie 
wsparcia finansowego w formie takiej dotacji. 

§ 2. 

1.  O udzielenie  wsparcia  finansowego  w formie  dotacji  celowej  na  realizację  celu  publicznego 
Gminy Wołczyn z zakresu sportu mogą się ubiegać podmioty, które korzystają z dotacji udzielonych 
przez Gminę Wołczyn na na realizację celu publicznego Gminy Wołczyn z zakresu sportu w 2015 
roku  i  zamierzają  ubiegać  się  o  zwiększenie  dotacji  na  zadania  objęte  umową  lub  zwiększenie 
zakresu tych zadań. 

2. Wnioski według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia należy składać 
w terminie  do  dnia  19  października  2015 roku  (poniedziałek)  do  godziny  15.30,  w  Urzędzie 
Miejskim w Wołczynie, ul. Dworcowa 1.

4. Treść ogłoszenia o naborze wniosków stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                                               Burmistrz 
                                                                                                  mgr Jan Leszek Wiącek



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 171/2015 
Burmistrza Wołczyna z dnia  08 października  2015 r. 

...............................................
  ( pieczęć wnioskodawcy )

WNIOSEK 
O UDZIELENIE DOTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ  NA REALIZACJĘ CELU PUBLICZNEGO 

GMINY WOŁCZYN Z ZAKRESU SPORTU w 2015 roku

I. Wnioskodawca   

1) pełna nazwa klubu sportowego

..............................................................................................................................................................................

2) forma prawna ................................................................................................................................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze albo ewidencji

   .........................................................................................................................................................................

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia ......................................................................................................

5) nr NIP .....................................................  nr REGON ...............................................................................

6) dokładny adres: miejscowość .....................................................................................................................

    ulica i nr ......................................................................   gmina ....................................................... 

    powiat .................................................................. województwo ..........................................................

7) tel. ........................................... faks ............................................

    e-mail: ..................................................... http:// ...................................................

8) nazwa banku i numer rachunku ................................................................................................................

   .........................................................................................................................................................................

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań 

w jego imieniu:  ...........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

10) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku  ( imię i nazwisko  

oraz nr telefonu kontaktowego) ........................................................................................................................

11) przedmiot działalności statutowej:

a) działalność statutowa nieodpłatna

............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

b) działalność statutowa odpłatna

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................



II. Określenie celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu, na który Wnioskodawca zamierza  

uzyskać dotację (dotacja może być udzielona wyłącznie na cele wskazane w uchwale nr III/10/2010 

Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 roku i w zakresie tam określonym):

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................  ...

............................................................................................................................................................................ ...

III. Opis rodzaju działalności  prowadzonej przez wnioskodawcę dla realizacji celu publicznego gminy 
wskazanego w punkcie II (współzawodnictwo sportowe):

1. Dyscyplina sportu: .........................................................................................................

2. Związek sportowy, będący organizatorem rozgrywek, w których uczestniczy wnioskodawca: 
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3. Baza umożliwiająca udział wnioskodawcy w rozgrywkach:  
...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

4. Kadra szkoleniowa (wykaz imienny z określeniem rodzaju uprawnień do prowadzenia zajęć 
w danej dyscyplinie sportu lub zajęć rekreacyjno-sportowych):
...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

5. Opis udziału wnioskodawcy we współzawodnictwie sportowym w 2015 roku.

Liczba drużyn ogółem zgłoszona przez wnioskodawcę do korzystania ze wsparcia finansowego w ramach  

uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym na dzień złożenia wniosku:                  .............

w tym według dyscypliny sportu, klas rozgrywek i kategorii wiekowych:

..............................................................                              ............. zawodników

..............................................................                              ............. zawodników

..............................................................                              ............. zawodników

..............................................................                              ............. zawodników 

Łączna liczba zawodników zgłoszonych do rozgrywek na dzień złożenia wniosku:   …............   

IV.  Prowadzenie  zajęć  i  imprez  rekreacyjnych,  rekreacyjno-sportowych  i  sportowych  z  osobami  

niezrzeszonymi, w ramach realizacji celu publicznego ( opis zajęć i imprez, terminy realizacji, miejsce – 

obiekt, adresaci zadań ):

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................



…............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Uwagi i objaśnienia do punktu III.5 oraz do punktu IV: ..……....................................................................

................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. ..

V.Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji celu publicznego z zakresu sportu, w tym udziału we 

współzawodnictwie sportowym w 2015 roku

1. Koszty według rodzaju.

1a) koszty udziału w rozgrywkach organizowanych przez polski związek sportowy, z uwzględnieniem 
zmian proponowanych przez Wnioskodawcę 

Lp Rodzaj kosztów ( koszty merytoryczne i 
administracyjne związane z udziałem we współ-

zawodnictwie )

Koszt 
całkowity

 ( zł ) 

Z tego z kol. 3: 

Z 
wnioskowanej 
dotacji  ( zł )

Udział własny 
wnioskodawcy – 
środki własne i 
inne źródła  (zł)

1 2 3 4 5

1 Składki na rzecz właściwego związku sportowego, 
opłaty za udział w rozgrywkach, koszty obsługi 
sędziowskiej

2 Badania lekarskie zawodników i potwierdzenie 
zgłoszenia ich do rozgrywek, ubezpieczenie 
zawodników od następstw nieszczęśliwych 
wypadków, ubezpieczenie uczestników imprez

3 Koszty eksploatacji i utrzymania boisk i obiektów, 
w tym remonty

4 Zakup urządzeń sportowych i strojów, koszty 
przejazdu na mecze wyjazdowe

5 Zatrudnianie kadry szkoleniowej i realizacja 
programów szkolenia  

6 Koszty organizacyjne i administracyjne

R a z e m

1b)  Koszty  związane  z  prowadzeniem  zajęć  i  imprez  rekreacyjnych,  rekreacyjno-sportowych  i 
sportowych z osobami niezrzeszonymi w 2015 roku (opis w punkcie 8) ogółem: 

                     ...................... zł
 

1c) W tym kwota wnioskowanej dotacji na zadania wymienione w lit. „b”:                   …….………. zł
  
2. Całkowity roczny koszt realizacji zadania:                                                                    ...………....... zł 
    ( suma kwoty z kol. 3 wiersza „Razem” z  tabeli  V, punkt 1a) oraz kwoty z punktu 1b)

3. Kwota wnioskowanej dotacji:                                                                                          ….................. zł  
    ( suma kwoty z kol.  4 wiersza „Razem”, tabela V, punkt 1a) oraz  kwoty z punktu 1c)



4. Kwota wsparcia ze strony Gminy na 2015 rok – zgodnie z zawartą umową:      …………………. zł

5. Proponowana kwota wsparcia ze strony Gminy na 2015 rok:                              …………………. zł 

6. Wnioskowana kwota zwiększenia dotacji (punkt 5 minus punkt 4)                    ……............….… zł

7. Uzasadnienie zmiany (należy wskazać grupę wydatków, w której zwiększy się finansowanie z dotacji 
gminy,  w porównaniu z wnioskiem objętym umową o udzielenie dotacji,  oraz poszczególne pozycje 
wydatków)
................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

8. Uwagi i objaśnienia wnioskodawcy do tabel V.1a) mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu 
oraz opis realizacji zadań wymienionych w punkcie V.1b):
...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

VI.  Przewidywane  źródła  finansowania  kosztów  działalności  prowadzonej  przez  wnioskodawcę  dla 

realizacji celu publicznego gminy z zakresu sportu:

1. finansowe 

Lp Źródło finansowania zł %

1 Kwota wnioskowanej dotacji ze strony Gminy

2 Środki własne klubu 

3 Inne źródła ( opłaty adresatów, widzów , inne dotacje )

Ogółem 100

Kwota w wierszach 1, 2 i 3 winny odpowiadać sumie kwoty z wierszy „razem” w części V.1a) oraz  
kwoty z punktu 1c).

2. rzeczowe, udzielane przez członków klubu  

Lp Źródło finansowania Zł

1 Praca własna członków klubu: 
……………………………………………………………

Praca sprzętu,  praca środków transportu, materiały itd., 
………………………………………………………

VII.  Inne  informacje  dotyczące  działalności  prowadzonej  przez  wnioskodawcę  dla  realizacji  celu 
publicznego gminy z zakresu sportu:



................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Oświadczam(-my), że:
1)  udział  drużyn/y  w rozgrywkach organizowanych  przez  polski/e  związek/ki  sportowy/e w całości  
mieści się w zakresie naszej działalności statutowej,
2) na dzień złożenia wniosku klub nie ma wobec Urzędu Miejskiego w Wołczynie lub Gminy Wołczyn 
zobowiązań, których termin płatności minął, 
3)  w  ramach  prowadzonych  rozgrywek  lub  imprez  przewidujemy  pobieranie/*  nie  przewidujemy 
pobierania/* opłat od widzów,  uczestników i adresatów zadań,
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
5)  w  postępowaniu  o  udzielenie  dotacji  na  realizację  celu  publicznego  gminy  z  zakresu  sportu  w 
zakresie związanym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także 
wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne 
oświadczenie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z  
2002 roku, nr 101, poz. 926, ze zm.).

/* niepotrzebne skreślić

Załączniki do wniosku (obowiązkowe):

1. Uprawnienia do prowadzenia zajęć w charakterze trenera lub instruktora danej dyscypliny sportu 
albo zajęć rekreacyjno-sportowych (w przypadku wypełnienia punktu III.4) .

...................................................., dnia ................................... 201…. r. 

   ( pieczęć wnioskodawcy )

.....................................................
                            ( podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli 
w imieniu wnioskodawcy)



Załącznik nr 2  do Zarządzenia nr 171/2015 
Burmistrza Wołczyna z dnia  08 października  2015 r. 

O G Ł O S Z E N I E 

Burmistrz Wołczyna ogłasza nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy dotacji 
uzupełniającej na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu w 2015 roku. 

I.     Warunki     ubiegania     się     o     dotację     na     realizację     celu     publicznego     gminy     Wołczyn     z     zakresu 
sportu     w     2015     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, 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 lub  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     2015     jako 
dotacja     na     realizację     celu     publicznego     z     zakresu     sportu   

1. Na wsparcie finansowe w formie dotacji dla klubów sportowych, w tym uczniowskich klubów 
sportowych,  w budżecie Gminy Wołczyn na 2015 rok przewidziano kwotę 149.000 zł (sto 
czterdzieści dziewięć tysięcy złotych).

2.  W ramach kwoty wymienionej  w ust.  1 przewiduje się  udzielenie  dotacji  uzupełniających na 
kwotę 13.000 zł, w tym 4.000 zł dotacji niewykorzystanej przez LKS Rożnów na realizację umowy 
nr 7/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.   

III.     Terminy     realizacji     zadań     objętych   dodatkowym   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, 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 2015 roku. 

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.  

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     sportu     w     2015     roku.

1. Wniosek zgodny z określonym wzorem należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią 
nagłówkową wnioskodawcy i napisem “Wniosek o udzielenie dotacji uzupełniającej na realizację 
celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu w 2015 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 19 października 2015 roku 
(poniedziałek), 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.

http://www.bip.wolczyn.gmina.pl/
http://www.bip.wolczyn.gmina.pl/


VI.     Termin     i     tryb     rozpatrywania     wniosków. 

1. 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 3  dni 
roboczych od upływu terminu składania wniosków.

2. Ocena złożonych wniosków nastąpi w terminie do 10  dni roboczych  od dnia upływu terminu 
składania wniosków, po zaopiniowaniu przez powołaną do tego celu komisję.

3. Jeśli  we wniosku wystąpią  braki formalne,  Wnioskodawcę wzywa się do ich usunięcia w ciągu 
trzech  dni  roboczych.  W  przypadku  niezastosowania  się  do  wezwania  wniosek  nie  jest 
rozpatrywany.  

4.  Wnioskodawców zawiadamia się o miejscu i terminie podpisania umowy, lub o odrzuceniu 
wniosku. Jeśli proponowana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej, wnioskodawca przed 
podpisaniem umowy dostarcza zweryfikowany wniosek uwzględniający wielkość proponowanej 
dotacji. 

VII.     Postanowienia     końcowe.

1. 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.

http://www.bip.wolczyn.gmina.pl/
http://www.bip.wolczyn.gmina.pl/

