UCHWALA Nr VIII/63/2015
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

zmleDlaJ~ca uchwal~

nr VI/SS/20ll Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 20llr.
w sprawie okreslenia warunkow i trybu finansowania zadania wlasnego Gminy
Sochocin w zakresie tworzenia warunkow sprzyjaj~cych rozwojowi sportu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. 0 samorzqdzie gmiill1ym ( Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm. ) , art. 27 ust. 2 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. 0 sporcie ( Dz. U. z 20 14r., poz. 715 ), oraz art. 221 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. )
Rada Gminy uchwala, co nastypuje:

§ 1.W uchwale nr VII55/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011r.w sprawie
okreslenia warunk6w i trybu finansowania zadania wlasnego Gminy Sochocin w zakresie
tworzenia warunk6w sprzyjajqcych rozwojowi sportu wprowadza siy nastypujqce zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

" § 3.1. Dotacja na realizacje zadail w zakresie tworzenia warunk6w sprzyjajqcych
rozwojowi sportu moze bye przyznana przez W6jta Gminy na wniosek klubu sportowego.
2. Dotacja moze bye przekazanajednorazowo lub w transzach, co kazdorazowo regulowae
bydzie umowa zawarta pomiydzy klubem sportowym i Gminq Sochocin.
3. W danym roku budzetowym klub sportowy w trybie niniejszej uchwaly moze otrzymae
dotacjy na wiycej nizjedno zadanie, pod warunkiem, ze kazde z zadail bydzie objyte
odrybnym wnioskiem, umOWq i sprawozdaniem.
4. W6jt Gminy oglasza termin skladania wniosk6w 0 dotacjy oraz podaje kwoty srodk6w
przeznaczonych na realizacjy zadania w zakresie tworzenia warunk6w sprzyjajqcych
rozwojowi sportu w danym roku budzetowym.
5. Ogloszenie, 0 kt6rym mowa w ust.4 zamieszcza siy w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzydu Gminy Sochocin co najmniej na 14 dni przed uplywem terminu skladania wniosk6w.
6. Wz6r wniosku

0

udzielenie dotacji stano wi zalqcznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

7. W przypadku stwierdzenia brak6w formalno-prawnych lub iill1ych wad wniosku W6jt
Gminy wzywa wnioskodawcy do jego uzupelnienia bqdz usuniycia wad w wyznaczonym
terminie.

8. Wniosek, kt6ry nie zostal uzupelniony lub kt6rego wad nie usuniyto W6jt Gminy
pozostawia bez rozpatrzenia.
9. Przy ocenie wniosku W6jt Gminy bierze pod uwagy w szczeg6lnosci:
1) oddzialywanie zadania na sfery organizacyjn,! sportu lub wsp61zawodnictwo sportowe i ich
rozw6j na wlasciwym poziomie;
2) wysokosc srodk6w finansowych przewidzianych w budzecie na dotacje dla klub6w
sportowych;
3) przedstawion,! kalkulacjy koszt6w w odniesieniu do zakresu rzeczowego, celu zadania
i planowanych efekt6w.
10. W6jt Gminy powiadania klub sportowy 0 sposobie rozpatrzenia wniosku.".
2) w § 4 po ust. 2 dodaje siy ust. 3 w brzmieniu:
,,3. Korekty wniosku nie wymaga przesuniycie srodk6w miydzy rodzajami wydatk6w nie
przekraczaj ,!ce 10% ich wartosci."
3) Wz6r wniosku 0 udzielenie dotacji okreslony zal'!cznikiem nr 1 do uchwaly wymienionej
w § 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly.
4) Wz6r sprawozdania okreslony zal,!cznikiem nr 2 do uchwaly wymienionej w § 1 otrzymuje
brzmienie zgodnie z zal,!cznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dniajej ogloszenia w Dzienniku
Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE
do UCHWALY Nr VIII/63/2015
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

zrnieniajllcej uchwaly nr VI/55/20 11 Rady Grniny Sochocin z dnia 7 czerwca 2011 r.
w sprawie okreslenia warunk6w i trybu finansowania zadania wlasnego Grniny Sochocin
w zakresie tworzenia warunk6w sprzyjajllcych rozwojowi sportu.
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 0 sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz.
715 ), tworzenie warunk6w , w tyrn organizacyjnych, sprzyjajllcych rozwojowi sportu stanowi
zadania wlasne grniny. W 2011 r. Rada Grniny Sochocin podjyla uchwaly, kt6rll okreslila tryb
finansowania zadania.
Niniejszy projekt rna na celu doprecyzowanie procedury skladania i rozpatrywania
wniosk6w 0 udzielenie dotacji na finansowanie zadania wlasnego Grniny Sochocin w
zakresie tworzenia warunk6w sprzyjajllcych rozwojowi sportu oraz uszczeg6lowienie
rozliczenia udzielonej dotacji .

zalClcznik nr 1
do UCHWAlY Nr VIII/63/2015
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

(miejsce i data)

(pieczt;!c wnioskodawcy)

WNIOSEK

o udzielenie dotacji celowej z budzetu Gminy Sochocin dla klubu sportowego na

realizacj~

zadania( projektu) w zakresie tworzenia warunk6w sprzyjajqcych rozwojowi sportu na terenie
Gminy Sochocin.

w okresie od ... .... .................. .... do .. .. .... ......... ...... .. .. .... ..

WNIOSKOWANA KWOT A .................................................

11. DANE WNIOSKODAWCY
1) pelna nazwa klubu sportowego .. .
2) forma prawna .. ... ...... ..... ............. ......... .. .... ... .......... .. ..... .. ...... .. ....... .... ... .......... ...... ...... ...... .. ............... ..
3) numer w rejestrze sqdowym lub innej ewidencji .......... ... ................ .. ........... .. ................... ... .. .. ......... ...
4) data wpisu , rejestracji ... .. .... .. ....... .. .. ...... .. ... .. ..... ......... ....... .. ......... ... ... ..... ... ........... .. .......... ....... ... .. ... ...
5) nr NIP ................... ... .. .................... .. .. .. .. ... .. nr REGON .. ...... .. ........ .. .. .......... ....... .... .. ....................... ..
6) adres siedziby: miejscowosc ...... ....... .. .. ................. ul. .. .... .................... .... ... .. ... ............. nr .. .. ..
gmina ......... .. .... .... ............. .. powiat .... ..... .. ...... .... ......... ..... . wojew6dztwo ............. .... ....... ........... ...... .
7) tel. ........ .. .............. .......... ............ fax . .. .. ................ ..................................... ..
8) zakres dzialalnosci wnioskodawcy, wynikajqcy ze statutu lub dokumentu rejestrowego

9) nazwa banku i numer rachunku ....... .. ......... ........ ...... .. ........... .. .. .. ................... ... .... .. ........ ...... .. ... .... .. .

10) nazwiska i imiona os6b upowatnionych do podpisywania umowy 0 dofinansowanie

11) osoba upowatniona do skladania wyjasnien i uzupelnien dotyczqcych wniosku

(imi~

i nazwisko

oraz nr telefonu kontaktowego)
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2. OPIS ZADANIA (PROJEKTU)
1. Nazwa zadania (projektu) planowanego do realizacji

2. eel zadania (§1, ust.3 uchwaly) i zakladane rezultaty

3. Informacje 0 posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazuj"cych mozliwosc
realizacji zadania

4. Zakres rzeczowy zadania (opis, charakterystyka zadania)

5. Termin i miejsce realizacji zadania

6. Harmonogram planowanych dzialari
Lp.

Nazwa dzialania ( rozgrywek , trening6w itp .)

Liczba

Liczba
uczestnik6w,
sztuk itp.

Okres realizacji
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13. PRZEWIDYWANE KOSZTY REALlZACJI ZADANIA (PROJEKTU)
3.1. Catkowity koszt realizacji zadania ............................................ .
3.2. Kosztorys wed tug rodzaj koszt6w

.....
Co.

Lp.

Rodzaj koszt6w zwi<\zanych
z realizacj<\ zadania

_.3
II)

(!)

Q.
;:,

0

-<!eo
,..
II)

1.

;:,,,
o

W tym finansowane:

(!)

Q.

0

!eol/l
,..-N

z wnioskowanej
dotacji

z innych
zrodet

o -

~

Koszty merytoryczne
1.1 .
1.2.

1.3.
1.4.

2.

Kosztyadministracyjne
2.1.

2.2.
2.3 .

2.4.

3.

Pozostate koszty zwi<\zane z
realizacj<\ zadania
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

4

Og6tem
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Z dotacji nie mog" bye finansowane:
1. Zaptaty kar, mandatow i innych kar sankcyjnych natozonych na klub sportowy, lub
zawodnika tego klubu
2. Zobowi"zania tego klubu z tytutu zaci"gni~tej pozyczki. kredytu lub wykupu papierow
wartosciowych, oraz kosztow obstugi zadtuzenia
3. Koszty, ktore wnioskodawca poniost na realizacj~ przedsi~wzi~cia przed zawarciem umowy
4. Transfery zawodnika z innego klubu sportowego
5. Wyptaty wynagrodzeri, stypendiow i premii przyznanych przez klub sportowy zawodnikom

Uwagi mogqce miec wptyw na

oceni~

kosztorysu:

3.3. Finansowanie
zt

Zrodta finansowania

%

Wnioskowana dotacja

Srodki wtasne i inne

OGOt.EM

100%

4. Wysokose i cele dotychczasowych dotacji udzielonych z budzetu Gminy Sochocin
w okresie ostatnich 2 tat.
Rok

Kwota

Oswiadczam(-my), ze:
1)
2)
3)

proponowane zadanie w calosci miesci si~ w zakresie dzialalnosci statutowej wnioskodawcy,
w ramach skladanej wn iosku przewidujemy pobieranie*/nie przewidujemy pobierania* oplat od
adresat6w zadania ,
wszystkie podane w ofercie informacje Sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym .

(piecz~c

wnioskodawcy)

(pod pis osoby upowainionej lub podpisy os6b
upowainionych do skladania oswiadczen woli w imieniu
wnioskodawcy)

Zalqczniki i ewentualne referencje:
1)
2)

kserokopia wyciqgu z rejestru albo z ewidencji wlasciwych dla formy organizacyjnej danego klubu
sportowego wystawiony najp6Zniej na 3 miesiqce przed terminem skladania wniosku
odpis statutu podmiotu

• Niepolrzebne skresli6
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zatC\cznik nr 2
do UCHWAI:. Y Nr VIII/63/2015
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadania (projektu) w zakresie tworzenia warunk6w sprzyjaj<!cych rozwojowi
sportu na terenie Gminy Sochocin.
pod nazwq .... .... .. .
w okresie od ..... ... ...... .... ..... .. ... do .... ,.. ... .. .. . .... .. ..... .... .. ....... ..
okreslonego w umowie Nr ... ...... ... ... ... .. .......... ... zawartej w dniu ......... ... .... .. .... .. ... ... .. ...... .. .......... .
pomi~dzy

Gminq Sochocin, a ........... .... ..... ... ...... .. . ...... .... .. ... ... .. .. ... .. ............... ..... .... .. .... ... .. .. ...

11. Sprawozdanie merytoryczne
Opis zrealizowanych dzialan okreslonych w harmonogramie

obj~tym

wnioskiem

12. Sprawozdanie z wykonania wydatk6w
2.1 . Calkowy koszt realizacji zadania wyniosl .......... ... ... ...... ..... .... .. .
2.2.Rozliczenie wedlug rodzaju kosztow ( w zl)

W tym finansowane:

Lp.
Rodzaj k05zt6w
zwi<\zanych z realizacj<\
zadania

1.

Planowane
koszty

Poniesione
koszty

z wnioskowanej
dotacji

z innych
zr6det

Koszty merytoryczne
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

............. ..... .... ...... ...

2.

Kosztyadministracyjne
2.1.
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2.2.
2.3.
2.4.

.. ... ..... ..... ... ... .. ...... .. .

3.

Pozos tale koszty zwiC1zane
z realizacjC1 zadania

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

... ... ........... ..... .........

Og6Jem

4

2.3. Szczeg6Jowe rozliczenie finansowe, dokonane w oparciu
inne) poniesionych wydatk6w.

Lp.

Rodzaj i n umer
dokumentu

Data
dokumentu

Trese
dokumentu

0

dokumenty (faktury, rachunki,

Dow6d
zapJaty

Kwota

Numer
pozycji
rozliczeni
wg rodzaju
koszt6w
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