
Zal4cznik Nr I
do Zarz4dzenia W6jta Gminy Magnuszew

z dnia 29.02.2012 Nr I l/2012

OGI,OSZENIE

W6jt Gminy Magnuszew oglasza nab6r wniosk6w o udzielenie dotacji zbudaetugminy na
realrzacje

zadan z zakresu rozwoju sportu dla k1ub6w sportowych dzialqqcych na terenie Gminy
Magnuszew na20l2rok.

I. Warunki ubiegania sip o dotacjp.
O dotacjE nazadaniaw zakresie rozwoju sporlu zbudzetugminy mogeubiegai siq kluby
sportowe, kt6re:
- dzialaj q na ob szarze Gminy Magnuszew,
- nie dzialaj4 w celu osi4gniEcia zysku,
- reahzujqce cel publiczny jakim jest wspieranie rozwoju sporlu na terenie gminy
II. WysokoSd kwoty Srodk6w linansowychprzeznaczonych na dotacjp oraztytuly
koszt6w
na ktr6re mo2e by( przezna.czon dotacja.
1. wysokos6 srodk6w przeznaczonych na realizacjpprojektu wynosi: 1g.000 zl,
(slownie: osiemnaScie tysigcy zLotych)
2.Dotacje zostan4wyplacone w formie przekazama klubowi sportowemu Srodk6w napoczet
poniesienia koszt6w projektu wylonionego w drodze procedury naboru wniosk6w.
3. Srodki uzyskane z-dotacji na-realizacjq projektu mogabyi przeznaczone na dofinansowanie
wydatk6w ztytt;lu
- reahzacjr program6w szkolenia sportowego,
- zakup sprzEtu sporlowego,
- pokrycia koszt6w organizowat'iazawod6w sporlowych lub uczestnictwa w tych zawod.ach,,
- pokrycia koszt6w korzystania z obiektow sporlowych dla cel6w szkolenia sporlowego,
- sfi nansowania wynag r o dzenia kadry szko I eni owej .
III. Termin i miejsce skladania wniosk6w:
1. Termin skladania wniosk6w o dotacjg uplywa 14 marca2012 roku o godz. ls-tej.
2. Klub sportowy wystgpuj4cy o przyznanie dotacji narealizacjg zad,ania z zakresurozwoju
sportu przedstawia swojq ofertg na wniosku stanowiqcym zalqcznrk nr 1 do uchwaly Nr
YI18512011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie okreslenia
warunk6w i trybu finansowania zada1 z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie
Magnuszew.
3. Formularz wniosku jest dostqpny w lJrzpdzie Gminy - pok. nr 7, nastronie internetowej:
www.magnuszew.pl or az w Biuletynie Informacj i publicznej .
4' Do wniosku nale?y dolqczy(, potwierdzone za zgodnoll z oryginalem kserokopie
nastqpuj 4cych dokument6w:
- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio lvyciqg z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzaj4ce status prawny wrrioskodawcy i umocowanie os6b go reprezentuj4cych,
- aktualnie posiadane waZne licencje,
- statut.
5. Wniosek wraz z wymaganymi zalqcznikami nale|y zloLyc w zamkniEtej kopercie z
dopiskiem ,,Nab6r wniosk6w - rozwoj sportu", osobi$cie w sekretari acie tJrzgdu Gminy
Magnuszew lub zapoSrednictwem poczty na adres: IJrzqd Gminy Magnuszew, ul. Saper6w
24,26-910 Magnuszew. O zachowaniu terminu decyduje data wplywu wniosku do siedziby
UrzEdu.
6. wnioski zlohone po wyznac zonym terminie pozo stan4 b ez r ozpatrzenia.



L ZloZenie wniosku o dofinansowanie nie jest r6wnoznaczne zptzyznaniem dotacji.
8. W przypadku brak6w we wniosku lub zaLqcznik6w wnioskodawca jest informowany o tym
fakcie i ma mozliwoS6 uzupelnienia tych brak6w w wznaazonym terminie.
IV. Tryb rozpatrywania wnioskriw:
1. Decyzjq w sprawie przyznaniaklubom sportowym dotacji podejmuje w6jt Gminy
Magnuszewpo uprzednimrozpatrzeniu i zaopiniowaniuzlozonych wnioskOw przezspecjaln4
Komisjg.
2.Decyzja W6jta Gminy Magnuszew jest podstaw4do zawatcraumowy na wykonanie
zadania i otr zy mania dotacj i w terminie uzgo dnio ny m pr zez strony.
3. Rozliczenie dotacji zostanie przedstawione na druku stanowi4cym zalqcznik nr 2 do
uchwaly Nr VI/85/201i Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie:
okre5lenia warunk6w i trybu finansowania zadan z zakresu wspierania rozwoju sportu w
Gminie Magnuszew.

4. O przyznanych dotacjach powiadamia siEniezwlocznie zainteresowanych na piSmie oraz
podaje sig do publicznej wiadomoSci.
Wigcej informacj i mohna uzyskai pod

Dokumentu do pobrania:

-uchwala Nr VI/85/201 1 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maja 201 1 roku w sprawie
okreSlenia warunk6w i trybu finansowania zad,ah z zakresuwspierania rozwoju sportu w
Gminie Magnusze,

- uchwala nrYI/9212011 Rady Gminy Magnuszew z dnia28 czerwca2O11 roku zmremajqca
uchwala Nr VI/85/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie
okreSlenia warunk6w i trybu finansowania zadan z zal<resuwspierania rozwoju sportu .w

Gminie Magnusze,

- wniosek
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nr tel. 48 6217105 w.218.


