
UCHWAŁA NR LXXI/581/2010
RADY GMINY CZARNA

z dnia Ż5 października 2010 roku

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
rozwoju sportu na terenie Gminy Czarna

Na podstawie art. 27 i afi.28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 rcku o sporcie (Dz. U. Nr 127,
poz.853) orM ań' 18 ust. 2 pkt' 15 i ań. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 loku o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 742, poz. |59Iz póżl' zm.) - Rada Gminy w
czamej uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

$ 1' Niniejsza uchwała reguluje warunki, w tym
na tęrenie Gminy Czatla oruz warunki i fuyb

Czarna organizowanego przez kluby sportowe
działające w ce]u osiągnięcia zysku.

organizacyJne splzyJaJące rozwoJowl spofiu
finansowania rozwoju sporlu przez bmine
działajace na obsuarze Cminy Czama. nie

$ 2. Wspieranie finansowe lozwoju spońu olganizowanego przez kluby spofiowe następuje w
formie dotacji celowej, która jest prŻeznaczona na dofinansowanie plojektu służącego
realizacji cęlu publicznego jakim jest rozrłój i poprawa wszelkich folm aktywności fizycznej'
które przez uczestnictwo dorźne lub Zolganizowane rłpływają na wypracowanie lub
poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej społeczności lokalnej, rozwój stosunłów
społecznych na terenie gmjny lub osiągnięcie wynikóW spofiowych na wszelkich poziomach'

s 3. Kwota dotacji przeznaczonej dla klubów spotowych na wsparcie finansolł e rozwoju
spofiu na dany lok okeślanajest w uchwale budżetowej Gminy Czama.

Rozdzial 2
Warunki otrzymania dotacji

s 4. l ' Dotacj a' o której mowa w $ 2 może być przeznaczona w szczególności na:

1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu spofiowego,
3) pokrycie kosztów olganizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych
zawodach.
4) pokrfcie kosŻólv korzystania z obiektów spotowych dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie stypendiów spotowych i wynagrodzenia kadly szkoleniowej ,

6) pokrycie kosztów noclęgów i wyżywienia podczas zgrupowań przygotowawczyoh do

sezonu członków klubu grup dzieci i młodzieży do lat 18

- jeżeli Wpłynie to na popEwę warunków rrprawiania spońu przez członków klubu
spoltowego' który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępnośó społeczności lokalnej do

dŻiałalności spoltowej prowadzonej przez ten klub'
2' Z dotacJi z !st' 1 nie mogą być finansorvane lub dofinansowane wydatki z t)'tułu:

1 ) wyda&ów majątkowych'



2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat saŃcyjnych nałożonych
zawodnika tego klubu,
4) zobowiązan klubu spońowego z zaciąniętej pożyczki, kedytu
wafiościowych' oraz kosztóW obsługi zadłużenia.

na klub spońowy lub

lub Wykupu papierów

$ 5' Formąwypłaty dotacji przyznanej z budżetu Gminy czama jest przekazanie

kltńowi spoltowemu śfodków na dofinansowanie kosztów plojektu na rachunek baŃowy
wskazany w umowie.

Rozdzial 3
Tryb udzielania dotacji

$6'1.organem przyznającym dotację na projękt słMący rozwojowi spońu
jest Wójt Gminy Czama.
2. W celu wybolu projektów wójt w drodze zaźądzenia ogłasza nabór projektów, w którym
okeśla:

1) przedmiot zgłaszanych projektów'
2) \łysokość kwoty środków frnansowych przezlaczonych na dotacje w tamach

ogłoszonego naboru plojektów,
3) termin realizacji zadń z projektów, nie dłuzej niż do dnia 31 g.rudnia loku, w którym

udzielono wnioskowaną dotację,
4) warunki mel}'toryczne i finansowe, jakie powinien spełniać plojekt i objęte nim

zadania z zakesu rozwoiu spońu,
5) termin składania wniosków'

3. Co najmniej z dwutygodniow}łn \ł}lrzedzeniem w stosunkLl do terminu z ust. 2 pkt 5,

ogłoszenię z ust. 2 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej z jednoczesn1'rn

Wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w UŹędzie Gminy Czama.
4' ogłoszenie o naborze projektów może dopuszczać uniew.!Żnienie naboru pfzez wójta lub
odstą)ienie od zawalcia umowy na skutek:
1) stwie(dzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków,
2) wyst@ienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie proceduly
wyboru wniosku lub zawarcie umowy nie leży \ł interesie publicznym, a zmiany takiej nie
moŹna było wcześniej przewidzieć.

$ 7' 1' wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji spoŹądza się na fomularzu
okeślonym w zalączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2' Za dŃę pftedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień wpływu na dziennik
podawczy Urzędu Gminy czama'
3' Wójt Gminy Czan1a może nza|eżi|ić lozpatlzenie wniosku od ptzedłożenta ptzez
wnioskodawcę w okJeślonym telminie uzupełnień i sprostowań złożonego wniosku'

s 8' 1. w celu rczpatrzenia złożonych wniosków Wójt powołuje komisję do spraw
rozpahzenia wniosków'
2' Komisja składa się co najmniej z 3 osób'
3. W skład komisji wchodzą pracownicy Urzędu Gminy Czarna.
4. Do zadań komisji należy w szczególności dokonanie fomalnej i mel}totycznej oceny

złożonych wniosków.



s 9' 1. wyboru projektów i ustalenia wysokości dotacji dokonuje Wójt Gminy Czarna.
2. Przy wyboŻe projektu lub projektów otrzymujących dotację Wójt Gminy Czama
uwzględnia:

1) znaczenie zgłoszonego prcjęktu dla rozwoju sPofiu na telenie Gminy Czama,
2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany nabór projektów'
3) przędstawioną we wniosku kalkulację kosaów realizacji projektu w związku z

zakresem rzeczowyrn projektu,
4) możliwośÓ realizacji projektu przez podmiot dotowany,
5) dotychczasowe wykoŹystanie plzez wnioskodawcę dotacji z budżętu Gminy czama'

$ 10. Nabór winien byó rozstrzygnięty najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia ot\łarcia ofert'

Ś 11. wyłrrk nabolu projektów Ża$ięszęza się w Biuletynie Informacji Publicznej z
jednoczesn}łn w}.wieszenięm na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy czama.

Rozdzial 4
Umowa o dotaclę oraz roz|iczenie dotacji

s 12' 1. Z beneficjęntem dotacji wójt Gminy Czama zawiera umowę o realizację projektu
Śłużącego rozwojowi sportu, zgodnie z alt' 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o

finansach publicznych.
2' w treści umowy mogą być zamieszczone postanowienia dopuszczające jej zrnianę w
dlodze dwustlonnego aneksu pisemnego, z zasttzeżeniern' że tylko w szczególnie
uzasadnionych prz1padkach zmiana umowy może powodować zwiększenie kwoty przyznanej
dotacji.
3. Zlnid1a kwoty dotacji w}łnaga złożenia uzasadnionego wniosku wńz ze z1nianą
kosztorysu.
4. W uzasadnionych przypadkach w umowie rnożna za\\Izeć postanowienie dopuszczające
dokonanie pżez benefi cjenta przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu'

$ 13' Klub spońowy obowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji projektu
okeślonego w umowie' objętego dotacją z budżetu gminy' wzóI splawozdania stanowi
zalącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Rozdzial 5
PrzepiŚy przejściowe i końcołve

s l4' wykonanię uchwały powieŹa się wójtowi Gminy Czama.

$ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
t rzędor'L1 m Województwa Podkaęackiego.

ogłoszeniaJEJ

7.asLęPf'a



załącznik nr 1do Uchwały Nr Lxxl/ss1/2010
Rady Gminy Czarna
z daia 25 paźdŻiernika 2010 roku

(pieczęć wnioskodawcy) (data i miejsce złożenia wniosku)

10) nazwa, adres itelefon kootakowyjednostki bezpośrednio wykor]ującej projekt, o ktor} m mo\va w
pk1 ll. .......................
1 l) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupehieir dotyczących wniosku o dotację (imię i

nazwisko oraz nr tęlefonu kontakowego)

12) przedmiot działalnośc; statutowej wnioskodawcy:

a) działalność statutowa nieodpłatna

b) działalność statutowa odpłatna

l3) jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą|
a) numer wpisu do rejestru przędsiębiorców,
b) przedmiot działalności gospodarczej



Il. Opis projektu

1. Nazwa projektu

2. Miejsce wykonyrvania projektn (*adeblatne dojega opisu i harmonogramu)

3. cęl projektu:

4' Szczegółowy opis działali w zakresie realizacji projektu-przedsięwzięcia /spójny z
kosztorysel1l,/:

5 ' Harmonogram plalowanych działań /z podanięm terminów ich tozpoczęc|a i zakończenia,
jeżeli jest to możliwe/ Wraz z liczbowym okeśleniem skali działań planowanych przy
rcaltzacji:

6' Zakładane rezultaty realizacji projektu w zakesie rozwoju spoltu kwalifikowanego na
terenie gniny CŻamaI

III. Kalkulacja przewid1łvanych kosztów realizacji projektu

l ' Całkowity koszt plojektu .'..'...'...'...'...'''..'. '..''.'[............ '.....''...''zł]

2' KoŚ7torys ze w/ględu na rodzaj koszlów

Lp. Rodzaj i przedmiot
zakupylvanego
składnika rzeczowego
lub usłu8i służącyclr
rea1iŻac]i plojektu

Koszt
całkowity
(* z))

Z tego z
\łnioskowanej
dotacji (w zł)

Z tego z finanso\Ąrych
środków własnych
wnioskodawcy i
innych źlódeł (zł)*



E

o

3' Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu (*'rud.r4dnienie niezbędności
pohiesienia wsłstkich kosztów i ich związek z realizowanym projektem) '

IY' Przewidywaneźródla finansowania projektu:

2. Informacja o uzyskanych przez wnioskodawcę środkach prywatnych lub pńlicznych'
których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych. * 

:

Źródło fiDansowania 3t !1 .!l

wnioskowana Lwota dotacji

Finansowe środki własne, środki z innych źródeł otaz wpłaty i opłaty
adresatów projektu*

ogółem 100%

3. Rzeczowy wkład własny wnioskodawcy w realizację pĄektu /np. nie obejmowany
kosztorysem wkład w postaci udostępnianego lokalu' obięktu' mateliałów, pracy
wolonta uszy/l

v. Inne informacj€ dotyczące projektu

1. Zasoby kadrowe wnioskodawcy - przewidlwane do wykorzystania przy realizacji zadania:

2. Dotychczasowę doświadczęnia W lęalizacji plojęktów z Zakesu lozwoju sportu

kwalifi kowanego fi nansowanych ze środków publicznych:



3. Infomacja o t}łn, czy wnioskodawca przewiduje kolzystanie przy wykonaliu projektu z
podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców lł.raz zę wskazaniem zakesu' w
jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/:

oświadczam('my)' że:
l) proponowany projekt w cafości mieści się w zxkresie działalności wllioskodawcy (z poz. z pk I),

2) w ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie*/niepobieralrie* opłaf od adresatów
uadania.
3) wnioskodawcajest Żw;ąuany niniejszym wnioskiem (ofeńą) przez okręs do dnia
4) wszystkie podane wę wliosl:u informacje sązgodne z aktuaInym stanem prawnym i faktycznym-

(pieczęć wnioskodawcy)

(podpis osoby upowaznionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu wnioskodawcy)

załaczniki do wniosku:

l ' Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąB z ewidęncji lub inne dokumenty potwierdzające
status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go repr€zentujących.
2.
3.

Poświadczenie zlożenia ofeny

Adnotacje urzędowe (nie wypelniać)

* Niepotrzebnę skeślić.



Zalącznik nr 2 do Uchwał Nr LXxI/58l/2010
Rady Gminy Czarna
z dnia 25 października 2010 roku

sPRAwozDANIE (czĘŚcIowE*/KoŃcowE*)I)

z realizacji projektu slużącego rozwojowi sportu

(nazwa projektu)

w okesie od ........... do............,
okeślonego w urnowie nr '..'...'..''.''

zawańej w dniu...'..'' .''..'..''..'..'''.' polrriędzy

oe\aoĘajtr z(ającego) (nVJva o€mizacji poztrządowel/podniotu*łednos&1 organizacyinej')

Data zlożenia sprawo7 da:I.ia:'.'''.''.'''.''..''.'

część I' sprawozdanie

l. czy zakładane cele i
Jeśli nie dlaczego?

merytoryczne

rezultaty Zostały osiągnięte w wvmiarze okeślonvm we wniosku?

2' opis wykonania projektu z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawcó#)

3. Liczbowe określenie skali działań' zrealizowanych w ramach projektu' /należy użyć 1ycb

samych miar, które były zapisane we wniosku, w części II pkt 5/:

część II. sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Roz|iczenie ze względu na rodzaj koŚztów (w zł)



Lp.

projektu)

Poprzednić okesy sprawoŻdawcze BieŻący okles sprawozdałcŻy ł
przi?adku ŚprawoŻdańia
końcowego ŻaoklĆŚreaIiŻac.ji

E

o

2. Rozliczenie ze względu na źródlo linansowania

Zródło finansowan;a Całość zadania
(zgod'rie z umową)

(narastająco)*

BieŹący okes
Spmvozdawczy wprzlpadku
sprawoŻdaniakońcowego za
okres realizacji proiektu

zł %

Koszry pok}te Ż dorac] i

Koszty pokyte z
finansowych środków
własny€h, środków z
innych zródeł oraz wpłal i

/z tego wpłaq' i opłaty

ogołemi 100% 10jya lAOya



3. Zestawienie faktur (rachunków)3)

Część III. Dodatkowe informacje

Lp.

księgow€go

Numer
pozycji

Dara
]łydatku

Kwota (zł) Z .€eo ze
środków
pocbodzących
z dotacji (zł)

Załączniki:a)
1.

2.

4.
5.

10



oświadczamGmy), żeI
1) od daty zawalcia umowy nie zmięnił się status plawny organizacji
pozarządowej */podmiotu+ /j ednostki organizacyj nej *,

2) wszystkie podane w niniejsz}'rn sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualn}łn stanen
prawn1łn i faktyczn1łl,
3) zamówienia na dostawy' usfugi i roboty budowlane za środki f1nansowe uzyskane w
ramach umowy zostĄ dokona.nę zgodnie z przepisami usta\ły z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,
4) wszystkie kwoty wyrrienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie
poniesione.

(pieczęć organizacj i pozarządowej */podmiotu*/jednostki organizacyjnej *)

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

Poświadczenie złożenia sprawozdania

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

* Niepotzebne skreślić' Zastęp( a nlczącego

tl



POUCZENIE

sprawozdania sklada się osobiście lub nadsyla przesylką polcconą w pŹervidzianym w
umowie lerminie na adre\ organu zlecająCego.
'' Sprawozdanie częscio\Ąe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.
'' opis must zawterać szczególową informację o zloalizowanyclr działaniach zgodnie z ich
układem zawartym we wniosku, który był podstawą przy8otowania Wno\ł}' W opisie
konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działan, zakes w jakim zostały one
zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno jeśli idzie o ich
zakes, jak i harmonogram realizacji.
''' Do sprawozdania załączyć 

^ależy 
spis wszystkich faktur (Iachunków). które opłacoDe

zostały \ł całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji' spis zawiefać powinięn:
nr faktury (Iachunku), datę jęj wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w
jakiej części została pokryta z dolacji oaz rodzaj towaru lub zakupionej usługi' Kazda z
i'aktur (rachuŃów) powinlra być opatlzona na odwrocie pieczęcią oryanizacji/+ podmiotr/*
jędnostki oryanizacy'inej* oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający
infonnacje: z jakich śl'odków wydatkowana kwota Żostała pokyta olaz jakie było
ptzeznaczenie zakupionych towalów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności.
lnformacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za splawy dotyczące
rozliczeń fi nansowych orga\lzacji.
Do sprawozdania nie załącza się faktu (rachunków), któIe należy plzechowywać zgodnie z
obowiązującymi przepisami i udoslępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.
olDo niniejszego sprawozdania zalączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować
działania faktycane podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje
wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadŻonych ewaluacji). jak równięż
dokumęntować konięczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia
odpowiędniego postępowania w ramach zamówień publicznych)'
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