
ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 
BURMISTRZA GMINY I MIASTA DRZEWICA 

z dnia 18 października 2017r. 

w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe rozwoju 
sportu w roku 2017. 

Na podstawie art. 30 ust. l Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 28 Ustawy z dnia 25 czerwca 
2010r. o sporcie (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1463) oraz art. 221 ust. 4 Ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 
1870), w związku z Uchwałą Nr VI/36/2015 Rady Gminy i Miasta Drzewica 
z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 
zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Drzewica zarządzam 
co następuje: 

§ l. Ogłaszam nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu w roku 
2017. 

§ 2. Ogłoszenie o naborze wniosków określa załącznik nr l do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik nr l 
do zarządzenia 

Nr 69/2017 Burmistrza 
Gminy i Miasta Drzewic 

a z dnia 18 października 2017 r. 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA W DRZEWICY 

Działając na podstawie Uchwały Nr VI/36/2015 z dnia 23 luty 2015r Rady 
Gminy i Miasta w Drzewicy w sprawie określenia warunków i trybu 
finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta 
Drzewica ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu 
w roku2017 

l. Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na jego realizację : 

- zadanie nr 6/2017 : Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego 
w zakresie piłki nożnej chłopców na terenie miasta Drzewica - kwota 
przeznaczona na realizację zadania z budżetu gminy -7.000,-

2. Zasady przyznawania dotacji określa uchwała nr Nr VI/36/2015 Rady 
Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 23 luty 2015r. w sprawie określenia 
warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie 
Gminy i Miasta Drzewica. 

3. Termin i warunki realizacji zadań: 
- termin realizacji od dnia podpisania umowy do 31.12.2017r., 
- w otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć kluby sportowe prowadzące 

działalność na terenie Gminy i Miasta Drzewica. 

4. Wnioski należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 
l do Uchwały nr Nr VI/36/2015 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 
23 luty 2015r. w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z napisem: 
"KONKURS OFERT SPORT- ZADANIE NR ... " w sekretariacie 
Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy , ul. Staszica 22 w terminie do dnia 
21istopada 2017r. do godz. 12.00. 

Do wniosku należy załączyć : 
oświadczenie, że wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku, 

- kserokopię wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji 
właściwej dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego wystawionego 
najpóźniej na 3 miesiące przed terminem składania wniosku, 
odpis aktualnego statutu klubu sportowego, 



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 oświadczenia woli w imieniu wnioskodawcy, a kserokopia wyciągu 
z Krajowego Rejestru Sądowego i odpis aktualnego statutu klubu sportowego 
poświadczone za zgodność z oryginałem. 

5. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert. 
a) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie. 
b) oferty spełniające wymogi formalne oceni komisja konkursowa powołana 

przez Burmistrza Gminy i Miasta, która weźmie pod uwagę w szczególności: 
- wypełnienie wymagań formalnych, 
- zgodność zadania z celem publicznym, określonym w §2 uchwały, 
- ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę, 
- własny wkład finansowy wnioskodawcy lub wkład finansowy pozyskany 

przez wnioskodawcę z innych źródeł, 
- poziom sportowy określony miejscem zajmowanym przez wnioskodawcę 

w systemie rozgrywek ligowych, 
- kalkulacje finansową, 
- dotychczasowe doświadczenie we współpracy klubu z Gminą i Miastem 

Drzewica o ile taka występuje, 
- prawidłowe i terminowe rozliczenie dotacji za rok poprzedni, o ile dotacja 

taka w roku poprzednim została przyznana. 

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej 
i wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy. 


