KARTA USŁUGI

Urząd Miejski
w
Koluszkach

Udzielenie dotacji dla klubów sportowych w
zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu

Komórka
organizacyjna:
Tel./Fax:
PODSTAWA PRAWNA

EDZ.526
Data zatwierdzenia:
14.05.2021r.

Referat Edukacji i Informacji
tel i fax: 44 725-67-17; 44 714-58-40

● Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
● Uchwała Nr XIV/170/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Koluszki w zakresie tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi sportu.
WYMAGANE DOKUMENTY

● O dotację na przedsięwzięcie z zakresu sportu mogą ubiegać się kluby sportowe, o których mowa
w art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, nienależące do sektora finansów publicznych
i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, działające na terenie Gminy Koluszki. Wniosek o udzielenie
dotacji powinien zawierać:
- dane ubiegającego się o wsparcie przedsięwzięcia,
- wskazanie celu, który wnioskodawca zamierza osiągnąć,
- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących możliwość realizacji
przedsięwzięcia,
- zakres rzeczowy przedsięwzięcia,
- termin i miejsce realizacji przedsięwzięcia,
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji przedsięwzięcia, w tym podanie oczekiwanej kwoty
z budżetu gminy wraz z jej przeznaczeniem oraz wskazanie udziału środków własnych.
Załączniki do oferty:
- wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji właściwej dla formy
organizacyjnej danego klubu sportowego wystawionego najpóźniej na 3 miesiące przed terminem
składania wniosku,
- odpis statutu podmiotu.
● Sprawozdanie (częściowe/końcowe) powinno zawierać część finansową, opisową i rzeczową,
w szczególności:
- nazwę przedsięwzięcia,
- termin i miejsce jego realizacji,
- informację o przebiegu realizacji przedsięwzięcia: liczbę zawodów i uczestników,
- krótkie podsumowanie realizacji celów przedsięwzięcia, uwagi do planowanej jego realizacji,
- szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o kosztorys załączony do oferty,
- zestawienie kserokopii faktur (rachunków) potwierdzających wydatkowanie środków z dotacji i środków
własnych.
OPŁATY

● Nie podlega opłacie.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nabór wniosków może być ogłaszany w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy Koluszki.
Ogłoszenia publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Koluszkach. W celu rozpatrzenia wniosków Burmistrz Koluszek powołuje w drodze
zarządzenia Komisję, która niezwłocznie przedkłada Burmistrzowi opinię o zgłoszonych wnioskach oraz
wnioskuje o przyznanie dotacji konkretnym klubom sportowym.
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MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Oferty należy składać w: Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65,
w następujących terminach:
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8.00 – 16.00
we wtorki w godz. 8.00 – 17.00
w piątki w godz. 8.00 – 15.00,
lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Koluszkach ul. 11 Listopada 65; 95-040 Koluszki.
OSOBY DO KONTAKTU

•

•

Joanna Kruś
pok. Nr 322
Mirosława Kobus kierownik

tel. 44 725-67-17
pok. Nr 321

tel . 44 725-67-16

-DOKUM-ENT WYJŚCIOWY

•
•

oferta realizacji zadania
sprawozdanie z realizacji zadania

TRYB ODWOŁAWCZY

Od czynności tych nie przysługują środki odwoławcze.
INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)
………………………………………………………………………………………….
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..................................................................
/pieczęć Wnioskodawcy/

WNIOSEK
o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Koluszki na realizację przedsięwzięcia z zakresu
sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w kwocie ...........................

❑

Wnioskodawca:
1.

nazwa .........................................................................................................................

1.

forma prawna …........................................................................................................

1.

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze …..........................
....................................................................................................................................

1.

NIP ................................................ REGON .............................................................

1.

dokładny adres …......................................................................................................

1.

tel. ........................................................... fax. ….......................................................

1.

nazwa banku i nr rachunku …...................................................................................
…................................................................................................................................

1.

nazwiska i imiona oraz funkcje/stanowiska osób statutowo upoważnionych do
reprezentowania
zobowiązań

podmiotu

finansowych

i
w

posiadających
imieniu

zdolność

podmiotu

do

podejmowania

(zawierania

umów)

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
......................................................................................................................
....................................................................................................................................
1.

Opis przedsięwzięcia :
❑

nazwa przedsięwzięcia ..............................................................................................

.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
b) cel, który wnioskodawca zamierza osiągnąć...................................................................
.............................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
c) miejsce wykonywania przedsięwzięcia...........................................................................
…..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
d) termin realizacji przedsięwzięcia....................................................................................
….........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
e) szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięcia..............................................................
….........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2.

Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji przedsięwzięcia:
Całkowity koszt przedsięwzięcia w zł .............................., w tym:
− kwota wnioskowanej dotacji celowej ...................................... zł,
− środki własne ....................................... zł.

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów
w zł
l.p.

w tym:
Rodzaj kosztów związany z
realizacją przedsięwzięcia

Koszty
ogółem

z
wnioskowanej
dotacji

ze środków
własnych
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Przewidywane źródła finansowania przedsięwzięcia:

Źródło finansowania

l.p.
1.

Wnioskowana kwota dotacji

2.

Środki własne

3.

Wpłaty z innych źródeł

4.

Ogółem

zł

% udział
w całości
kosztów

100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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Inne informacje dotyczące zadania:
a) partnerzy biorący udział w realizacji przedsięwzięcia...............................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
b) informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących
możliwość realizacji przedsięwzięcia...............................................................................
……………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
...........................................................................................................................................
c) osiągnięcia sportowe/wyniki
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
d) dodatkowe uwagi lub informacje wnioskodawcy
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Oświadczam (-my), że:
1.
proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności statutowej naszego podmiotu,
2.
wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym,
3.
podmiot nie ma zobowiązań publiczno-prawych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu
terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym,

Koluszki, dnia .......................................

.......................................................................................................................................................
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pieczęć wnioskodawcy i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu wnioskodawcy

Załączniki:
1)aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzające status prawny wnioskodawcy
2) aktualny statut klubu.
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SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)
z realizacji przedsięwzięcia z zakresu sportu
................................................................................................................................
(nazwa przedsięwzięcia)
w okresie od ........... do ............, określonego w umowie nr .............., zawartej w dniu .......................,
pomiędzy
Gminą Koluszki a
……………………………………………………………….…....................
(nazwa klubu*)

Data złożenia sprawozdania: .....................
Część I. Sprawozdanie merytoryczne
1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku?
Jeśli nie – dlaczego?

2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięcia: liczba zawodów (planowana i faktyczna)
i uczestników (ilość zespołów, zawodników uczestniczących w rozgrywkach, zawodach).
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3. Podsumowanie realizacji celów przedsięwzięcia.
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Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków
1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp.

Całość przedsięwzięcia
(zgodnie z umową)

Opis faktury
koszt
całkowity

z tego z
dotacji

z tego z finansowych
środków własnych

10

Ogółem

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania
Źródło finansowania

Całość przedsięwzięcia
(zgodnie z umową)
zł

%

Koszty pokryte z dotacji

Koszty pokryte z finansowych środków własnych, (w tym z wpłat i
opłat adresatów zadania ........................................ zł/
Ogółem:

100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:
..............................................................
...
..............................................................
...
3. Zestawienie faktur (rachunków)
Lp.

Numer dokumentu
księgowego

Numer
pozycji
kosztorysu

Data

Nazwa
wydatku

Kwota (zł)

Z tego ze
środków
pochodzącyc
h
z dotacji (zł)

Z tego ze
środków
własnych
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Część III. Dodatkowe informacje
..............................................................
.
..............................................................
.
Załączniki:
1. ............................................................
2. ............................................................
3. ............................................................
Oświadczam(-my), że:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny klubu*,
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

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

_____________
* Niepotrzebne skreślić.
1) Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości
lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę
jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji oraz
rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie
pieczęcią klubu sportowego oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z
jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów,
usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę
odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych klubu.
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