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r MAGNUSZEW

z dnia 19 lufego 2013 roku

rdzielenie dotacji celowej z budZetm Gminy
u rozwoju sportu dla klub6w sportowych
iny Magnuszew na 2013 rok.

Dz.U 22001r. Nr 142 poz.l59I zpo2n. zrn.
Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maja 201
fi nansowania zadan z zal<r esu wspierania roz
VIl92l20I1 Rady Gminy Magnuszew z dnia

Napodstawie art.30 ust.1 ustawyz a 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym
w zwiqzku z $3 ust.l uchwaly nrYIl85l20ll
roku w sprawie okreSlenia warunk6w i trybu
ju sportu w Gminie Magnuszew i uchwaly nr

Yll85l20ll z dnia 18 maja 2011 roku w
8 czerwca 20ll r. zmieniajqca uchwalp nr
ie okreSlenia warunk6w i trybu finansowania

zadaf z zaf<resu wspierania rozwoju sportu w inie Magnuszew, zarzqdzart co nastgpuj e :

| .Oglaszam nab6r wniosk6w o udzielenie 'ji zbudzetu Gminy Magnuszew narealizacjg
zadanzzakresurozwoju sportu dla klub6w s
Magnuszew.

!\ych dzialajqcych na terenie Grniny

2.TreSd ogloszenia o naborze wniosk6w zalqcznikNr 1 do zarzqdzenia.

Ogloszenie , o kt6rym mowa w $1. ust.2 publikacji na stronie internetowej Urzgdu
Gminy , na stronie BIP oraz na tablicy UrzEdu Gminy.

Termin skladania wniosk6w uplywa z dniem marca 2013 roku, o godz.15 -tej.

Ostateczn4decyzjg o przyznarriu lub odmowi przy znania wsparcia or az j ego wysoko6ci
podejmuje W6jt Gminy Magnuszew.

Nadz6r nad wykonaniem zarzqdzenia powi Sekretarzowi Gminy.

W O J

$6.
w irycie z dniem podjEcip.Zarz4dzenie wchodzi

IIenr



OGI,OSZENIE

W6jt Gminy Magnuszew oglasza nab6r wni]osk6w o udzielenie dotacji zbudzetugminy na
realizacjg

zadaAzzal<resu rozwoju sportu dla klub6iv sportowych dzialajqcych na terenie Gminy
Magnuszery na 2013 rok.

I. Warunki ubiegania sip o dotacjp.
O dotacjg nazadaniaw zakresie rozwoju sporltu zbudletugminy mog4ubiega6 sig kluby
sportowe, kt6re:
- dzialal q na ob szar ze Gminy Magnuszew,
- nie dzialaj4w celu osi4gniEcia zysku,
- rcalizujqce cel publiczny jakim jest wspierarfie rozwoju sportu na terenie gminy
II. WysokoSd kwoty Srodk6w finansowych przeznaczonych na dotacjp iraztytu\y
koszt6wna kt6re mot e by ( przeznaczona d$ tacj a.
1. wysokos6 srodk6w przeznaczonych na rea\izacjpprojektu wynosi: 1g.000 zl,

24,26-910 Magnuszew. O zachowaniu
Urzedu.
6. Wnioski zlohone po wyznaczonqterminie
7. ZloZenje wniosku o dofinansowanie nie iest

Zal4cznik Nr I
d,o Zar:zqdzenia W6jta Gminy Magnuszew

z dnia 19,02.2013 Nr 4/2013

mog4 byi przezr;arczone na dofinansowanie

maja2011 roku w sprawie okreSlenia
wspierania rozwoju sportu w Gminie

res: Urzqd Gminy Magnuszew, ul. Saper6w
decyduje data wplyvrru wniosku do siedziby

bezrczpalrzenia.

(slownie : osiemnaScie tysiEcy zloty ch)
2. Dotacje zostan4 wyplacone w formie ia klubowi sportowemu Srodk6w napoczet
poniesienia koszt6w projektu wylonionego w
3. Srodki uzyskane z dotacji na realizacjg pro.

rodze procedury naboru wniosk6w.

wydatk6w ztytulu.
- realizacji program6w szkolenia sportowego
- zakup sprzgtu sportowego,
- pokrycia koszt6w organizowania zawod6w
- pokrycia koszt6w korzystania z obiekt6w s

rtowych lub uczestnictwa w tych zawodach,,

- sfinansowania wynagro dzeniakadry szko
dla cel6w szkolenia sportowego,

III. Termin i miejsce skladania wniosk6w:
1. Termin skladania wniosk6w o dotacjq 6 marca 2013 roku o godz. 15-tej.
2. Klub sportowy wystgpuj4cy o przyznanie
sportu przedstawia swoj4 ofertg na wniosku

ji na realizacjE zadania z zal<resu rozwoju

VU85l20l I Rady Gminy Magnuszew z dnia I
i4cym zalqczniknr I do uchwaly Nr

warunk6w i trybu finansowania zadafi, z
Magnuszew.
3. Formularz wniosku jest dostEpny w U Gminy - pok. nr 7 , na stronie internetowej:
www.magnuszew.pl oraz w Biuletynie In ji Publicznej.
4. Do wniosku nale?y dolqczy(, potwierdzone
nastgpuj 4cych dokument6w :

zgodnoSd z ory ginalem kserokopie

- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio i4g z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzaj4ce status prawny wnioskodawcy i umocowanie os6b go reprezentuj 4cych,- aktualnie posiadane wahne licencje,
- statut.
5. Wniosek wraz z wymaganym i zalqcznikani nale?y zloLy| w zamknigtej kopercie z

osobiScie w sekretari acie rJrzedu Gminvdopiskiem,,Nab6r wniosk6w - rozw6j sportu
Magnuszew lub zapoSrednictwem poczty na

wnoznaczne z przy znani em dotacj i.



8. W przypadku brak6w we wniosku lub
fakcie i ma moZliwoS6 uzupelnienia tych
IV. Tryb rozpatrywania wniosk6w:
1. DecyzjE w sprawie przyznaniaklubom
Magnuszew po uprzedn im rozpaftzeniu i
KomisjE.

6w wnioskodawca jest informowany o tym
w tlr1lznaczonym termrnie.

dotacji podejmuje W6jt Gminy
iniowaniu zlohonych wniosk6w przez specj alnq

2. Decyzja W6jta Gminy Magnuszew j est do zawarcia umowy na wykonanie
mptzez strony.zadaniai otrzymania dotacji w terminie

3. Rozliczenie dotacji zostanie przedstawio na druku stanowi4cymzalqcznik nr 2 do
uchwaly Nr VI/85/2011 Rady Gminy z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie
okreSlenia warunk6w i trybu finansowania
Gminie Magnuszew.

z zaI<resu wspierania rozwoju sportu w

4. O przyznanych dotacjach powiadamia sig
podaje siE do publicznej wiadomo5ci.
Wigcej informacji mo2nauzyskat pod nr tel.

iezwlocznie zainteresowanych na piSmie oraz

6217105 w.218.

Dokumentu do pobrania:

-uchwala Nr VI/85/2011 Rady Gminy Magn w z dnia 18 maja 201 1 roku w sprawie
z zal<resu wspierania rozwoju sportu wokreSlenia warunk6w i trybu finansowania

Gminie Magnusze,

- uchwala nrYIl92l2011 Radv Gminv z dnia29 czerwca 201 1 roku zmieniaiaca
uchwalaNr VI/85/2011 Rady Gminy Magn z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie
okreSlenia warunk6w i trybu finansowania
Gminie Magnusze,

- wniosek

- Zarzadzenie Nr 4/2013

zzak,resu wspierania rozwoju sportu w

V/C,J


