Załącznik
do Zarządzenia nr 188
Burmistrza Poddębic
z dnia 18 grudnia 2015 roku

Ogłoszenie
Burmistrz Poddębic ogłasza nabór wniosków
o dotacje w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Poddębice w 2016 roku
Rodzaj zadań:
1) Zadanie 1. Przygotowanie i organizacja zawodów sportowych w piłce ręcznej na terenie
Gminy Poddębice oraz udział drużyn w rozgrywkach ligowych w 2016 roku.
2) Zadanie 2. Przygotowanie i organizacja zawodów sportowych w piłce nożnej na terenie
Gminy Poddębice oraz udział drużyn w rozgrywkach ligowych w 2016 roku.
3) Zadanie 3. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w sportach walki oraz organizacja
i udział w zawodach w powyższym zakresie.
Forma naboru wniosków o dotacje:
Nabór wniosków o dotacje jest organizowany na podstawie przepisów ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715, z 2015 r. poz. 1321) oraz uchwały
Nr XLVIII/289/14 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie
warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Poddębice
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 2193, poz. 2711, z 2015 r. poz. 47).
Warunki uczestnictwa w naborze wniosków o dotacje:
Wnioski o dotacje mogą składać kluby sportowe nie działające w celu osiągnięcia zysku,
które prowadzą działalność na terenie Gminy Poddębice.
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2016 r.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje:
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w 2016 roku wynosi:
1) Zadanie 1. Przygotowanie i organizacja zawodów sportowych w piłce ręcznej na terenie
Gminy Poddębice oraz udział drużyn w rozgrywkach ligowych w 2016 roku – 60.000 zł.
2) Zadanie 2. Przygotowanie i organizacja zawodów sportowych w piłce nożnej na terenie
Gminy Poddębice oraz udział drużyn w rozgrywkach ligowych w 2016 roku – 275.000 zł.
3) Zadanie 3. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w sportach walki oraz organizacja
i udział w zawodach w powyższym zakresie – 25.000 zł.
Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski o dotacje należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór wniosków – nazwa
zadania” w terminie do dnia 08 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, w godz. 8.00-16.00.
Wnioski o dotacje należy składać na drukach, których wzór stanowi załącznik nr 1
do ogłoszenia.
Do wniosku o dotacje należy dołączyć:
1) oświadczenie, że wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku;
2)
kserokopię wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji właściwej dla
formy organizacyjnej danego klubu sportowego wystawionego najpóźniej na 3 miesiące przed
terminem składania wniosku;
3) odpis aktualnego statutu klubu sportowego;

4)
sprawozdanie merytoryczne i finansowe / bilans, rachunek wyników lub rachunek
zysków i strat, informacja dodatkowa za ostatni rok kalendarzowy.
Wniosek powinien być podpisany przez osobę, bądź osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, a dokumenty, o których w pkt. 2 i 3
poświadczone za zgodność z oryginałem.
Burmistrz zastrzega sobie prawo do odwołania naboru wniosków bez podania przyczyny,
przesunięcia terminu składania wniosków oraz terminu rozstrzygnięcia naboru.
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosku o dotacje:
Wybór wniosku o dotacje zostanie dokonany w terminie 7 dni od wyznaczonego terminu ich
składania.
Wnioski o dotacje rozpatrywać będzie Komisja powołana przez Burmistrza.
Komisja dokonuje oceny wniosków i przedstawia propozycję wyboru wniosku wraz
z propozycją wysokości dotacji.
Komisja zastrzega sobie możliwość wystąpienia do klubu o dodatkowe informacje.
Przy ocenie wniosków o dotacje będą brane pod uwagę:
1) możliwości realizacji zadania przez klub;
2) własny wkład finansowy klubu lub wkład finansowy pozyskany przez klub z innych
źródeł;
3) poziom sportowy określony miejscem zajmowanym przez klub w systemie rozgrywek lub
zawodów sportowych w których uczestniczy;
4) kalkulację finansową;
5) dotychczasowe doświadczenie we współpracy klubu z Gminą Poddębice.
Odrzuceniu podlegają wnioski o dotacje, które zostały złożone po wymaganym terminie,
są niekompletne, dotyczą zadania niezgodnego z ogłoszeniem o naborze, zostały złożone
przez podmiot nieuprawniony, zostały podpisane przez osoby nieuprawnione, nie gwarantują
wymaganego co najmniej 10% udziału środków własnych wnioskodawcy.
Dotacja nie może być udzielona na:
1) zapłaty kar, mandatów i innych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego
klubu;
2) spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz kosztów obsługi zadłużenia;
3) rozliczenie kosztów, które klub poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem
umowy;
4) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;
5) nagrody rzeczowe i pieniężne dla działaczy, przyznane przez klub sportowy;
6) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników oraz działaczy klubu.
Przy dokonaniu wyboru podmiotu Komisja stosuje kryteria wskazane w niniejszym
ogłoszeniu oraz uchwale Nr XLVIII/289/14 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia
30 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju
sportu na terenie Gminy Poddębice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 2193, poz. 2711,
z 2015 r. poz. 47).
W sprawach nieuregulowanych znajduje zastosowanie ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715, z 2015 r. poz. 1321) oraz przepisy powszechnie
obowiązujące.
Na podstawie oceny Komisji, Burmistrz dokona wyboru podmiotu i wysokości przyznanej
dotacji. Od wyboru nie przysługuje odwołanie.

Wyniki naboru ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Poddębicach, publikując na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej w terminie 14 dni od dnia zakończenia naboru.
Po zakończeniu procedury naboru Burmistrz zawiera umowę o dotację z wybranym
podmiotem.
Burmistrz Poddębic
(-) Piotr Sęczkowski

