
ZARZĄDZENIE NR   7/2018 

WÓJTA GMINY MAGNUSZEW 

z dnia 1 lutego 2018 roku 

 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy 

Magnuszew na realizację zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu dla klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Magnuszew na 2018 rok. 

 

          Na podstawie  art.30  ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U.2017.1875 j.t) w związku z §3 ust.1 uchwały nr VI/85/2011 Rady Gminy Magnuszew     

z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z 

zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Magnuszew i uchwały nr VI/92/2011 Rady 

Gminy Magnuszew  z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę nr VI/85/2011 z dnia 18 

maja 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu 

wspierania rozwoju sportu w Gminie Magnuszew, zarządzam co następuje: 

 

§1. 

1.Ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Magnuszew na realizację 

zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie 

Gminy Magnuszew . 

2.Treść ogłoszenia o naborze wniosków stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

§2. 

Ogłoszenie, o którym mowa w §1. ust.2 podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu 

Gminy, na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

§.3 

Termin składania wniosków upływa z dniem  16 lutego 2018 roku, do godz. 14 –tej. 

§4. 

Ostateczną decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania wsparcia oraz jego wysokości 

podejmuje Wójt Gminy Magnuszew. 

§5. 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Wójta Gminy Magnuszew 

z dnia 01.02.2018 Nr 7/2018 

 

OGŁOSZENIE 

 

Wójt Gminy Magnuszew ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na 

realizację 

zadań z zakresu wspierania i  rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie 

Gminy Magnuszew na 2018 rok. 

I. Warunki ubiegania się o dotację. 

O dotację na zadania w zakresie wspierania i rozwoju sportu z budżetu gminy mogą ubiegać 

się kluby sportowe, które: 

- działają na obszarze Gminy Magnuszew, 

- nie działają w celu osiągnięcia zysku, 

- realizują cel publiczny jakim jest wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy 

II. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotację oraz tytuły 

kosztów na które może być przeznaczona dotacja. 

1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu wynosi:  50.000,00 zł, 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

2. Dotacje zostaną wypłacone w formie przekazania klubowi sportowemu środków na poczet 

poniesienia kosztów projektu wyłonionego w drodze procedury naboru wniosków. 

3. Środki uzyskane z dotacji na realizację projektu mogą być przeznaczone na dofinansowanie 

wydatków z tytułu: 

– realizacji programów szkolenia sportowego, 

– zakup sprzętu sportowego, 

– pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, 

– pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 

– sfinansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej. 

III. Termin i miejsce składania wniosków: 

1. Termin składania wniosków o dotację upływa 16 lutego 2018 roku o godz. 14-tej. 

2. Klub sportowy występujący o przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu wspierania 

i rozwoju sportu przedstawia swoją ofertę na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do 

uchwały Nr VI/85/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w 

Gminie Magnuszew. 

3. Formularz wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy – pok. nr 7, na stronie internetowej: 

www.magnuszew.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

4. Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie 

następujących dokumentów: 

– aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty 

potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących, 

– aktualnie posiadane ważne licencje, 

– statut. 

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

dopiskiem „Nabór wniosków – Zadania w zakresie wspierania i rozwoju sportu”, osobiście w 

sekretariacie Urzędu Gminy 

Magnuszew lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Magnuszew, ul. Saperów 

24, 26-910 Magnuszew. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby 

Urzędu. 

6. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

7. Złożenie wniosku o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 



8. W przypadku braków we wniosku lub załączników wnioskodawca jest informowany o tym 

fakcie i ma możliwość uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie. 

IV. Tryb rozpatrywania wniosków: 

1. Decyzję w sprawie przyznania klubom sportowym dotacji podejmuje Wójt Gminy 

Magnuszew po uprzednim rozpatrzeniu i zaopiniowaniu złożonych wniosków przez specjalną 

Komisję. 

2. Decyzja Wójta Gminy Magnuszew jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie 

zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony. 

3. Rozliczenie dotacji zostanie przedstawione na druku stanowiącym załącznik nr 2 do 

uchwały Nr VI/85/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w 

Gminie Magnuszew. 

 

4. O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz 

podaje się do publicznej wiadomości. 

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 48 6217105 w.218. 

 

 

 

Dokumentu do pobrania: 

-uchwała Nr VI/85/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w 

Gminie Magnusze, 

- uchwała nr VI/92/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 28 czerwca 2011 roku zmieniająca 

uchwała Nr VI/85/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w 

Gminie Magnusze, 

- wniosek 

- Zarządzenie Nr 7/2018 


