ZAŁĄCZNIK do
Zarządzenia nr 77/2018
Wójta Gminy Mniów
z dnia 21 września 2018 r.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Mniów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy
Mniów oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na realizację zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu dla klubów
sportowych działających na terenie gminy Mniów na 2019 r.

1. O dotację na zadanie z zakresu wspierania i rozwoju sportu na terenie gminy Mniów mogą
ubiegać się podmioty aktywie działające w zakresie sportu na terenie gminy ,posiadające
uregulowany status prawny, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w
celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu na warunkach określonych
w Uchwale Nr 7/XVIII/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mniów.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotację wynosi: 80.000,00 zł (słownie:
osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z budżetu gminy i 12.000,00 zł (słownie: dwanaście
tysięcy złotych 00/100) z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Dotacja zostanie wypłacona w formie przekazania klubowi sportowemu środków na poczet
poniesienia kosztów projektu wyłonionego w drodze procedury naboru wniosków.
3. Wsparcie obejmuje zadania w terminie od podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2019 r.
4. Kluby sportowe występujące o przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu
wspierania i rozwoju sportu przedstawiają swoja ofertę na wniosku, który winien zawierać
następujące informacje:
a) nazwę i siedzibę wnioskodawcy
b) szczegółowy opis realizacji zadania,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wysokość planowanej
do uzyskania dotacji z budżetu gminy i ,
d) terminy i miejsce realizacji zadania.
Do wniosku należy dołączyć :
- aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocnienie osób go reprezentujących
lub potwierdzony odpis tego dokumentu,
- potwierdzoną za zgodność z z oryginałem kopię statutu klubu sportowego,

- informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych , zapewniających
wykonanie zadania , w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na
realizację tego zadania a innych źródeł.
5. Środki uzyskane z dotacji na realizację projektu mogą być przeznaczone między innymi na
dofinansowanie wydatków z tytułu:
- pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych
zawodach,
- zakup sprzętu sportowego,
- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia
sportowego,
- sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
- stypendia dla zawodników.
- innych wydatków określonych w Uchwale Nr 7/XVIII/12 Rady Gminy w Mniowie
z dnia 28 marca 2012 r.
6. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Mniów ul .Centralna 9 , pok. nr 20. Stosownie
do Uchwały Nr 7/XVIII/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mniów oraz w
związku z art.57 § 4 KPA (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1257), termin składania wniosków upływa
z dniem 1 października 2018 r.
WÓJT
Mariusz Adamczyk

