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UCHWAŁA NR XIV/127/2011
RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie 
realizacji zadania własnego Gminy Krościenko n.D. w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 27 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) Rada Gminy 
Krościenko n.D. uchwala, co następuje: 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb udzielania wsparcia finansowego w formie 
dotacji celowej na realizację zadania własnego Gminy Krościenko n.D. w zakresie sprzyjania 
rozwojowi sportu. 

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 
873; z późn. zm.). 

3. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Krościenko n.D będzie służyło 
realizacji celu publicznego w zakresie poprawy kondycji fizycznej mieszkańców Gminy 
Krościenko n.D. poprzez upowszechnianie rekreacji, aktywnego stylu życia, a także poprzez 
poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników w klubach sportowych na terenie Gminy 
Krościenko n.D. 

4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Wójcie należy przez to rozumieć Wójta Gminy Krościenko nD.; 

2) Gminie należy przez to rozumieć Gminę Krościenko n.D.; 

3) dotacji – należy przez to rozumieć udzielone na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej 
uchwale wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.), która jest przeznaczona 
na dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w ust. 3; 

4) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, 
które w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w ust. 3; 

5) Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, który na warunkach i w trybie niniejszej 
uchwały złożył wniosek o udzielanie dotacji na projekt; 

6) Beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot, któremu w trybie niniejszej uchwały 
przyznano dotację na dofinansowanie realizacji projektu; 

7) umowie – należy przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną między Gminą 
a Beneficjentem, której treść reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240; z późn. zm.) i postanowienia niniejszej 
uchwały; 

8) Klubie sportowym – należy przez to rozumieć osobę prawną prowadzącą działalność sportową 
na terenie Gminy Krościenko n.D , niedziałającą w celu osiągnięcia zysku. 
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Rozdział 2.
Warunki otrzymania dotacji 

§ 2. 1. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu 
o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu: 

1) realizacji programów szkolenia sportowego; 

2) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych w określonej dyscyplinie sportu lub 
uczestnictwa w takich zawodach; 

3) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego; 

4) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie 
posiadanego sprzętu sportowego; 

5) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy; 

6) opłaty statutowej, delegacji sędziowskich i wynagrodzenia kadry szkoleniowej. 

2. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 3. 

3. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane: 

1) transfery zawodnika z innego klubu sportowego; 

2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika 
danego klubu; 

3) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów 
wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia; 

4) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy 
o udzielenie dotacji; 

5) wypłaty stypendiów sportowych. 

4. Dotacja może być udzielona do wysokości środków przewidzianych na ten cel w budżecie 
Gminy w danym roku budżetowym. 

5. Dotacja może być wypłacona jednorazowo lub w transzach, co każdorazowo regulować 
będzie umowa pomiędzy Gminą a klubem sportowym. 

6. W danym roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać 
z budżetu Gminy dotację na jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty będzie 
oddzielnym wnioskiem, umową i sprawozdaniem. 

7. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w 
trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzieloną z budżetu Gminy na zasadach, o których mowa 
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji 

§ 3. 1. Ogłoszenie o terminie składania wniosków o dofinansowanie projektu z zakresu 
sprzyjania rozwojowi sportu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń 
Urzędu oraz na stronie internetowej www.kroscienko-nad-dunajcem.pl co najmniej 14 dni przed 
upływem terminu składania wniosków. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie 
określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1. 

www.kroscienko.pl
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4. Za datę złożenia wniosku przez Wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na dziennik 
podawczy Urzędu Gminy. 

5. Organem przyznającym dotację na realizację projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu 
jest Wójt. 

6. Wójt dokonuje wyboru wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na wybrany 
projekt. 

7. Przy ocenie wniosku o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności: 

1) znaczenie wnioskowanego projektu dla realizacji celu publicznego określonego w § 1 ust. 3; 

2) przedstawioną kalkulację kosztów w związku z zakresem rzeczowym projektu; 

3) możliwość realizacji zadania przez Wnioskodawcę; 

4) dotychczasową współpracę Wnioskodawcy z Gminą; 

5) wysokość środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy; 

6) planowany przez wnioskodawcę udział środków finansowych własnych lub środków 
pochodzących z innych źródeł na realizację projektu, jak również wkład rzeczowy, osobowy, 
w tym świadczenia wolontariuszy  i  pracęspołeczną członków klubu. 

8. Wójt może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych 
informacji lub dokumentów, a w przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych 
wad wniosku, wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia 
wniosku. 

9. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony, pozostawia się bez 
rozpatrzenia. 

10. Informację o udzieleniu dotacji zamieszcza się na stronie internetowej Gminy. 

Rozdział 4.
Umowa o dotację 

§ 4. 1. Z Wnioskodawcą, którego projekt uzyska dofinansowanie, Wójt zawiera umowę 
o realizację przedsięwzięcia. 

2. Integralnym elementem umowy jest wniosek, a w przypadku przyznania dotacji innej niż 
wnioskowana zaktualizowany harmonogram i kosztorys projektu, stanowiące odpowiednio 
załączniki nr 1, 2 i 3 do umowy. 

Rozdział 5.
Kontrola realizacji wykonania zadania 

§ 5. Wójt poprzez upoważnionych pracowników może kontrolować realizację projektu, 
w szczególności: 

1) Stan realizacji projektu, 

2) efektywnośći rzetelność jego wykonania, 

3) prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Gminy, 

4) prowadzenie przez Beneficjenta dokumentacji księgowo – rachunkowej w zakresie 
wykorzystania środków Gminy. 
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Rozdział 6.
Rozliczenie dotacji 

§ 6. 1. W terminie określonym w umowie, Beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji oraz 
z wykonania projektu. 

2. Rozliczenie dokonywane jest poprzez przedłożenie Gminie sprawozdania, którego wzór 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, oraz – jeżeli dotyczy – poprzez zwrot 
niewykorzystanych środków dotacji. 

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe 

§ 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krościenko n.D. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Krościenko n.D. 

Wiesław Kwiatek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/127/2011  

Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem  

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

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

(data złożenia wniosku) 

………………………………………… 

(pieczęć jednostki wnioskującej) 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU 
Z ZAKRESU SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU 

......................................................................................... 
(nazwa projektu) 

realizowanego w okresie od ................... do................. 
składany na podstawie Uchwały 

Nr .............. 
Rady Gminy Krościenko n.D z dnia ................ 

w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie 
realizacji zadania własnego Gminy Krościenko n.D w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. 

w formie wspierania wykonania projektu 
przez 

................................................................................ 
(nazwa organu zlecającego) 

WNIOSKOWANA KWOTA DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 

 

I. Dane na temat klubu sportowego 

1) pełna nazwa............................................................................................................................. 

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

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze ........................................... 

4) NIP ................................. REGON ........................................... 

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

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

Gmina ........................................powiat.................................................................................. 

województwo ................................... 

7) tel ................................. fax ...................................... 

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

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

9) nazwisko i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie projektu 



Id: 2A8AB90F-E7BB-4996-BB4B-3AEACEDEDF7A. Podpisany Strona 2

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

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej projekt, którym mowa 
we wniosku:.................................................................................................................. 

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

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (imię 
i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)………………………………………………… 
................................................................................................................................................. 

12) przedmiot działalności statutowej: 

a) działalność statutowa nieodpłatna 

 

b) działalność statutowa odpłatna 

 

13) jeżeli klub sportowy prowadzi działalność gospodarczą: 

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców ……………………………………………... 

b) przedmiot działalności gospodarczej 

 

II. Opis projektu 

1. Nazwa projektu 

 

2. Miejsce wykonywania projektu 

 

3. Cel publiczny projektu 

 

4. Szczegółowy opis projektu (spójny z kosztorysem) 

 

5. Harmonogram planowanych działań (z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia) 
wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji projektu (należy użyć 
miar adekwatnych dla danego projektu, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, 
liczba adresatów) terminy zawodów, treningów, szkoleń, procentowy udział mieszkańców gminy 
w stosunku do wszystkich uczestników projektu itp. 
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6. Zakładane rezultaty realizacji projektu 

 

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu 

1. Całkowity koszt projektu …………………… (słownie: 
………………………………………) 

2. koszty ze względu na rodzaj kosztów 

 

Lp. 

Rodzaj kosztów 
(koszty 

merytoryczne i 
administracyjne 

związane z 
realizacją 
projektu) 

Koszt całkowity 
(w złotych) 

W tym z 
wnioskowanej 

dotacji (w złotych) 

W tym ze środków 
własnych (w złotych)* 

ogółem 

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………. 

IV. Przewidywane źródła finansowania projektu: 
1. 

 
Źródło finansowania złotych % 
Wnioskowana kwota dotacji 
Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty 
adresatów zadania* 
ogółem 100% 

2. Informacja o uzyskanych przez kluby sportowe od sponsorów środkach prywatnych lub 
publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych 
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3. Rzeczowy (np. lokal, sprzęt, materiały) oraz osobowy (np. wolontariusze), wkład własny 
w realizację projektu z orientacyjną wyceną 

 

V. Inne wybrane Informacje dotyczące projektu 

1. Partnerzy biorący udział w realizacji projektu (ze szczególnym uwzględnieniem organów 
administracji publicznej) 

 

2. Zasoby kadrowe - przewidywane do wykorzystania przy realizacji projektu (informacje 
o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji projektu oraz o kwalifikacjach 
wolontariuszy). 

 

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektu podobnego rodzaju (ze wskazaniem, 
które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną) 

 

4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu projektu 
z podwykonawców (określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim 
będą uczestniczyć w realizacji projektu) 

 

Oświadczam (my), że: 

1) proponowany projekt w całości mieści się w zakresie działalności statutowej naszego klubu 
sportowego 

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/ niepobieranie opłat od adresatów 
projektu, 

3) wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 
i faktycznym. 

(pieczęć klubu sportowego) 
………………………………………………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli 
w imieniu klubu sportowego) 

Znaczniki i ewentualne referencje: 

1) Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji 
lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go 
reprezentujących, 

2) Statut, 

3) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek zysków i strat lub rachunek 
wyników, informacje dodatkowe) za ostatni rok, 
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4) Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt. V.1. partnera)* 

5) .......................................................................... 

6) ......................................................................... 

Adnotacje urzędowe (wypełnia urząd) 

 

* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/127/2011  

Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem  

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU 

Z ZAKRESU SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU 

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

(nazwa projektu) 

w okresie od...................do...................., 
określonego w umowie nr........................, 

zawartej w dniu.................................., 
.......................................................... a ................................................................ 

(nazwa organu zlecającego) (nazwa klubu sportowego) 

data złożenia sprawozdania: ........................................... 

II. Sprawozdanie merytoryczne. 
1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku? Jeśli 

nie – dlaczego? 

 

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców 

 

3. Liczbowe określenie skali działań, celów, rezultatów i innych mierników zrealizowanych 
w ramach projektu 

 

II. Sprawozdanie z wykonania wydatków. 
1. Rozliczenie ze wglądu na rodzaj kosztów (w złotych) 

 
Lp Rodzaj 

kosztów 
(koszty 

merytoryczne 
i 

administracyjne
 

związane 
z realizacją 
projektu) 

Całość projektu 
(zgodnie z umową_) 

Poprzednie okresy 
sprawozdawcze 
(narastająco)* 

Bieżący okres 
sprawozdawczy – 

w przypadku sprawozdania 
końcowego – za okres 

realizacji 
zadania 
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koszt 
całkowity 

z tego 
z 

dotacji 

z tego z 
finansowych

 
środków 

własnych, 
środków z 

innych 
źródeł 

oraz wpłat 
i opłat 

adresatów 

koszt 
całkowity 

z tego 
z dotacji

 

z tego 
z finansowych 

środków 
własnych, 
środków 
z innych 

źródeł oraz 
wpłat i opłat 
adresatów 

koszt 
całkowity 

z tego 
z dotacji 

z tego z 
finansowych

 
środków 

własnych, 
środków z 

innych 
źródeł 

oraz wpłat 
i opłat 

adresatów 

ogółem 

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania 

 
Źródło finansowania Całość projektu 

(zgodnie 
z umową) 

Poprzednie okresy 
sprawozdawcze 

(narastająco) 

Bieżący okres 
sprawozdawczy – w przypadku 

sprawozdania końcowego – za cały 
okres realizacji projektu 

złotych % złotych % złotych % 
Koszty pokryte 
z dotacji 
Koszty pokryte 
z finansowych 
środków własnych 
Ogółem 100% 100% 100% 

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu: 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

3. Zestawienie faktur (rachunków) 

 
Lp. Numer 

dokumentu 
księgowego 

Numer 
pozycji 
kosztorysu 

Data 
sprzedaży 

Nazwa 
wydatku 

Kwota 
(w 
złotych) 

Z tego ze środków 
pochodzących 
z dotacji 

III. Dodatkowe informacje 

 

Załączniki: 

1. ………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………… 

Oświadczamy, że: 
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1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny klubu sportowego, 

2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem 
prawnym i faktycznym, 

3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione. 

(pieczęć klubu sportowego) 
………………………………………………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli 
w imieniu klubu sportowego) 

Poświadczenie złożenia sprawozdania 

 


