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Dotacje dla klubów sportowych
OGŁOSZENIE
Na podstawie UCHWAŁY NR XXXIV/245/2014 RADY GMINY DOMARADZ z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Domaradz Wójt
Gminy Domaradz informuje, że wnioski klubów sportowych w sprawie udzielenia dotacji na finansowanie zadań
sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Domaradz w roku 2021 przyjmowane są do dnia 30 września 2020 r.
Dotację mogą otrzymywać kluby sportowe działające na terenie Gminy Domaradz, które prowadzą działania w zakresie
sportu, uczestniczą we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych, niedziałające w celu
osiągnięcia zysku.
Dotacja na realizację zadania w zakresie sportu może być przyznana przez Wójta Gminy Domaradza na wniosek klubu
sportowego.
Złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
Z dotacji celowej mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
●

●
●

●
●

realizacji programów szkolenia sportowego, z uwzględnieniem wynagrodzeń dla osób posiadających odpowiednie
uprawnienia do przygotowywania zawodnika lub zawodników danego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej
dyscyplinie sportu.
zakupu sprzętu sportowego,
pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestniczenia w tych zawodach, w tym m.in. koszty: opłat
wpisowych i innych opłat związanych z przynależnością do związku sportowego, ubezpieczenia zawodników, ubezpieczenia
zawodów sportowych, obsługi sędziowskiej, obsługi technicznej, obsługi medycznej, transportu, wynajmu sal i obiektów
sportowych,
pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
sfinansowania stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Z dotacji celowej nie mogą być finansowane ani dofinansowane w szczególności:
●
●
●

●
●

transfery zawodnika z innego klubu sportowego.
zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi
zadłużenia,
koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji,
wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego.

Wnioski na rok 2021 powinny być składane w terminie do 30 września 2020 r. w Urzędzie Gminy w Domaradzu.
Wzór wniosku, stanowi załącznik nr l do UCHWAŁY NR XXXIV/245/2014 RADY GMINY DOMARADZ z dnia 26
marca 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu
przez Gminę Domaradz

Do wniosku należy dołączyć:
a. aktualny statut oraz odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny wnioskodawcy i umocowanie
osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpis tego dokumentu, wystawiony najpóźniej trzy miesiące
przed terminem składania wniosków,
b. potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające nadanie numeru NIP i REGON dla klubu sportowego,
c. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni, jeśli podmiot prowadzi działalność przez okres krótszy
powinien przedstawić sprawozdanie za okres od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności,
d. oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i osób trzecich.

Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
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2.
3.
4.

rodzaj i cel zadania oraz sposób realizacji,
oddziaływanie zadania na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie,
przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu zadania,
dotychczasowe wykorzystywanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Domaradz biorąc pod uwagę rzetelność i
terminowość rozliczenia z otrzymanych środków,
5. wkład własny, w tym finansowy ze środków własnych i z innych źródeł (w tym świadczenia wolontariuszy i pracę
społeczną),
6. wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenie,
7. planowany wkład rzeczowy i osobowy ,
W przypadku finansowania zadania z różnych źródeł suma otrzymanych dotacji i nie może przekroczyć 100 %
całkowitego kosztu zadania wynikającego z kosztorysu określającego zakres rzeczowy i wartość zadania
Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej przez klub sportowy.
Ogłoszenie o przyznanych dotacjach publikowane będzie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Domaradz w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia.
❍

❍
❍

O podziale środków finansowych zainteresowane kluby sportowe zostaną powiadomione pisemnie.
Z klubem sportowym, któremu została przyznana dotacja celowa na realizację zadania zawiera się umowę w formie
pisemnej.
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