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OGŁOSZENIE 

Na podstawie  Uchwały Nr VI/18/2015  Rady Gminy Grębocice z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Grębocice 

WÓJT GMINY GRĘBOCICE 

Ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu 

rozwoju sportu na terenie Gminy Grębocice w 2021 roku. 

I. Przedmiot zgłaszanych wniosków. 

Przedmiotem zgłaszanych wniosków mogą być przedsięwzięcia służące realizacji niżej wymienionych 

celów publicznych z zakresu sportu , które gmina zamierza osiągnąć, określone w Uchwale                            

Nr VI/18/2015 Rady Gminy Grębocice z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu przez Gminę Grębocice poprzez: 

1) osiąganie wyższych wyników sportowych przez kluby sportowe, ubiegające się o dotację 

2) poprawę warunków uprawiania sportu, 

3) stworzenie warunków dostępu do różnych form uprawiania sportu poprzez jak największą liczbę 

mieszkańców gminy, a w szczególności przez dzieci i młodzież, 

4) poprawę kondycji fizycznej i psychicznej poprzez uczestnictwo mieszkańców gminy,                         

 w różnego rodzaju działalności sportowej prowadzonej na terenie gminy przez kluby sportowe. 

II. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na wsparcie i realizację zadań. 

Na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu proponuje się przeznaczyć z budżetu Gminy Grębocice 

środki finansowe w wysokości 370 000,00zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100) 

Wójt Gminy Grębocice zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany wysokości w/w kwoty. 

III. Termin realizacji przedsięwzięć: 

Termin realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu ustala się od dnia podpisania umowy do 

dnia 31 grudnia 2021r. 

IV. Zasady przyznawania dotacji: 

1. Dotację celową z budżetu Gminy może otrzymać klub sportowy nienależący do sektora finansów 

publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku,  który na terenie gminy prowadzi działalność 

sportową. 

2. Nabór wniosków będzie prowadzony na zasadach i w trybie określonym w Uchwale                                 

Nr VI/18/2015 Rady Gminy Grębocice z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu przez Gminę Grębocice. 

3. Realizacja dotowanych przedsięwzięć odbędzie się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą 

Grębocice, a dotowanym klubem, w której zostanie określony termin obowiązywania umowy oraz 

warunki i wszelkie zobowiązania obu stron związane z realizacją dotowanego zadania. 

4. Dotowany klub zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania z wydatkowania otrzymanych oraz 

własnych środków finansowych zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia na formularzu 
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będącym załącznikiem do Uchwały Nr VI/18/2015 Rady Gminy Grębocice z dnia 17 lutego 2015r. 

w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Grębocice. 

 

V. Termin i sposób składania wniosków: 

1. Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/18/2015 Rady 

Gminy Grębocice z dnia 17 lutego 2015r. 

2. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie                                    

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2020r.  w Centrum Obsługi Mieszkańca 

(pok. nr 1) lub za pośrednictwem poczty ( decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Grębocice). 

 

Koperta zawierająca wniosek powinna być zaadresowana na adres: Urząd Gminy Grębocice,                                 

ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice i opatrzona nazwą, dokładnym adresem podmiotu składającego 

wniosek oraz oznaczona w sposób następujący: 

,, Nabór wniosków na finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Grębocice w 2021 roku’’. 

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Grębocice.                                                  

Wnioski złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 

 

3. Do wniosku należy dołączyć: 

1) aktualny wypis z rejestru klubu/stowarzyszenia w Krajow34ym Rejestrze Sądowym lub innym 

rejestrze; 

2) aktualny Statut klubu sportowego/stowarzyszenia; 

3) sprawozdanie finansowe ( bilans zysków i strat ) za rok poprzedni; 

4) oświadczenie o prowadzeniu  wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej. 

4. Kopie wymaganych załączników do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem 

przez umocowane osoby do reprezentowania wnioskodawcy. 

5. Przy kalkulowaniu przewidywanych kosztów realizacji zadania wnioskodawca może uwzględnić 

jedynie wydatki, które zostały wymienione w art. 28 ust. 2 ustawy z 25 czerwca  2010 roku  

o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1133 ). 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosku. 

1. Każdy złożony wniosek o dofinansowanie, przed rozpatrzeniem zastanie zaopiniowany przez stałą  

komisję powołaną zarządzeniem przez Wójta Gminy Grębocice. Wnioski zostaną zweryfikowane pod 

względem formalnym (zgodności z wymogami określonymi w ogłoszeniu). 

2. Wnioski niekompletne i niezawierające wymaganych danych oraz załączników zostaną zwrócone  

Wnioskodawcy do uzupełnienia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia. 

3. Wnioski nieuzupełnione w terminie nie będą rozpatrzone przez Komisję.  

4. Rozpatrując wnioski Komisja dokona ich oceny pod względem formalnym oraz merytorycznym                      

w oparciu o kartę oceny wniosku. 

5. Decyzję ostateczną w sprawie wyboru najkorzystniejszego projektu do realizacji oraz przeznaczeniu 

i wysokości przyznanej dotacji klubowi, bądź odmowy jej przyznania podejmuje Wójt Gminy Grębocice. 
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6. Złożenie przez klub/stowarzyszenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z jej 

przyznaniem. 

7. Wykaz klubów, którym przyznano oraz nie przyznano dotacji zostanie zamieszczony                              

w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Grębocice. 

8. Warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie jest akceptacja przez strony postanowień umowy. 

 

        Wójt Gminy Grębocice 

          /-/ Roman Jabłoński 

 

Grębocice, dnia   29.09.2020r. 

         

 


