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 Burmistrz                        Zarządzenie Nr 86/2022 

Miasta Dębicy                  Burmistrza Miasta Dębicy 

z dnia 2 marca 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na realizację 

projektów z zakresu rozwoju sportu sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie 

Miasta Dębica w 2022 roku. 

 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w zw. z § 7 ust. 3 uchwały Nr 

LIV/413/2022 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania działań sprzyjających rozwojowi sportu  

w Gminie Miasta Dębica (Dz. Urz. Woj. Podka. z 2022 r. poz. 520) zarządza się co 

następuje: 

§ 1 

Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie dotacji na realizację projektu z zakresu 

rozwoju sportu sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasta Dębica w 2022 roku, 

stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich 

Urzędu Miejskiego w Dębicy. 

§ 3 

Ogłoszenie o naborze wniosków, o którym mowa w § 1 podlega zamieszczeniu na 

stronie internetowej Gminy Miasta Dębica, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

w Dębicy oraz na stronie BIP Gminy Miasta Dębica. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                     Burmistrz 

mgr Mariusz Szewczyk 
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Załącznik  
do zarządzenia Nr 86/2022 
Burmistrza Miasta Dębicy 

        z dnia 2 marca 2022 r. 
Z a s a d y 

przeprowadzenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na realizację 
projektów z zakresu rozwoju sportu sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie 
Miasta Dębica w 2022 roku. 

 
§ 1 

1. Celem naboru wniosków, o których mowa w § 1 zarządzenia jest wspieranie 

finansowe rozwoju sportu w formie przyznania dotacji celowej klubom sportowym na 

warunkach i w trybie określonym w uchwale Rady Miejskiej. 

2. Nabór wniosków dotyczy projektów z zakresu rozwoju sportu, których celem jest 

poprawa warunków uprawiania sportu w dyscyplinach piłka nożna i piłka siatkowa, 

zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej 

prowadzonej przez kluby sportowe w tych dyscyplinach, osiąganie przez nie 

wysokich wyników sportowych, osiąganie synergii pomiędzy sportem młodzieżowym i 

sportem seniorskim oraz promowanie Gminy Miasta Dębica w okresie od 25 marca 

do 31 grudnia 2022. 

3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są działające na terenie Gminy 

Miasta Dębica kluby sportowe, rozumiane jako prowadzące działalność w zakresie 

sportu osoby prawne, utworzone na podstawie odrębnych przepisów, a także inne 

jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące 

działalność w zakresie sportu, które prowadzą rozgrywki na poziomie minimum IV 

ligi piłki nożnej i III ligi piłki siatkowej.  

4. Przedsięwzięcie winno być realizowane z zachowaniem obowiązujących 

wymogów sanitarnych dla tego rodzaju działalności w okresie pandemii. 

 

§ 2 

1. Warunkiem przystąpienia do niniejszego naboru jest złożenie wniosku do 

Burmistrza Miasta Dębicy zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do 

uchwały Nr LIV/413/2022 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 stycznia 2022 r.  

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania działań sprzyjających rozwojowi 

sportu w Gminie Miasta Dębica w terminie do dnia 11 marca 2022 r. do godz. 

15:30 na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy ul. Ratuszowa 2 
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osobiście lub za pośrednictwem poczty. 

W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową rozpatrywane będą wyłącznie oferty, 

które wpłynęły w terminie składania ofert. 

2. W niniejszym naborze klub sportowy może złożyć wniosek o udzielenie dotacji 

tylko na jedno zadanie w danej dyscyplinie sportu. 

3. Wniosek należy sporządzić w języku polskim. Każda rubryka wniosku musi być 

wypełniona: jeśli nie dotyczy wnioskodawcy należy wpisać „nie dotyczy”. Nie można 

zmieniać kolejności rubryk. Wniosek podpisują osoby reprezentujące wnioskodawcę  

(w przypadku braku pieczątki imiennej osoby reprezentujące wnioskodawcę, 

podpisują się pełnym imieniem i nazwiskiem z podaniem pełnionej funkcji), przy 

podpisach należy umieścić pieczęć wnioskodawcy. 

4. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

1) kopię aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego 

rejestru, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania 

wniosku, 

2) sprawozdanie finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i 

strat, informacja dodatkowa/ za rok poprzedzający rok złożenia wniosku,  

3) uwierzytelnioną kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie ważnej 

licencji przyznanej przez właściwy polski związek sportowy 

4) kopię aktualnego statutu, potwierdzoną za zgodność przez osoby 

upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy. 

5. Jeśli otrzymana dotacja po stronie wnioskodawcy stanowić będzie pomoc 

publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tj. 

Dz. Urz. UE C. z 2016 Nr 202, str. 47 ze zm.), warunkiem rozpatrzenia wniosku  

o dotację jest łącznie: 

1) dochowanie ze strony wnioskodawcy wymagań z rozporządzenia Komisji (UE) Nr 

1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, 

2) przedłożenie przez wnioskodawcę zaświadczeń albo oświadczeń i informacji,  

o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu  

w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów  

z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc de minimis. 

6. Wnioski niekompletne bądź złożone po terminie nie będą uwzględniane przy 
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przyznawaniu dotacji celowej. 

§ 3 

1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.  

2. Wysokość dotacji na jedno zadanie dla klubu sportowego, który osiągnął minimum 

kwalifikacyjne, określone w § 1 ust. 3 nie może przekroczyć kwoty 60 000,00 zł.  

W przypadku klubu sportowego  uczestniczącego w rozgrywkach ligowych piłki 

nożnej na poziomie ligi o poziom wyższej niż minimum kwalifikacyjne, wysokość 

dotacji nie może przekroczyć kwoty 180 000,00 zł, a dwa poziomy wyżej kwoty 

240 000,00 zł. W przypadku klubu sportowego  uczestniczącego w rozgrywkach 

ligowych piłki siatkowej na poziomie ligi o poziom wyższej niż minimum 

kwalifikacyjne, wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 120 000,00 zł, a dwa 

poziomy wyżej kwoty 180 000,00 zł. 

3. W przypadku gdy suma kwot wnioskowanych przez kluby sportowe zgodnie z ust. 

2 dotacji przekracza środki finansowe zabezpieczone na ten cel w uchwale 

budżetowej, wysokości dotacji mogą zostać pomniejszone wszystkim 

wnioskodawcom, proporcjonalnie do wysokości wnioskowanych kwot. W takim 

przypadku warunkiem zawarcia umowy jest złożenie przez kluby sportowe 

zaktualizowanych wniosków w terminie 5 dni od dnia doręczenia wezwania do ich 

aktualizacji przez komisję oceniającą wnioski. W przypadku braku właściwej 

aktualizacji, wniosek o przyznanie dotacji zostanie odrzucony. 

4. Z dotacji mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu: 

1) realizacji programów szkolenia sportowego (Uwaga! Wyklucza się 

możliwość prowadzenia zajęć w formie zdalnej), 

2) zakupu sprzętu sportowego, 

3) kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestniczenia w takich 

zawodach obejmujących transport, opiekę medyczną zawodników, 

zakwaterowanie, badania lekarskie, zakup środków doraźnej pomocy 

medycznej, zakup wyżywienia i wody pitnej dla zawodników podczas meczów 

wyjazdowych i turniejów, 

4) kosztów korzystania z obiektów i urządzeń dla celów szkolenia sportowego, 

5) wynagrodzeń kadry szkoleniowej, 

6) stypendiów sportowych, 

7) kosztów opłat związanych z udziałem w rozgrywkach sportowych takie jak: 

opłaty sędziowskie, regulaminowe, związkowe, licencje, zezwolenia i 
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ubezpieczenia OC klubu sportowego oraz NW zawodników i trenerów, 

8) kosztów obsługi administracyjnej i finansowej związanych z realizacją projektu  

w wysokości nie wyższej niż 10% przyznanej dotacji. 

 

UWAGA !!! Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów, nie 

mogą obejmować opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowo-

rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

 w Dębicy, których wysokość nie może ulec zmianie. 

  

5. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane: 

1) transfery zawodników z innych klubów sportowych, 

2) kary, mandaty i inne opłaty sankcyjne nałożone na beneficjenta lub osoby w nim 

zrzeszone, 

3) zobowiązania beneficjenta z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu 

papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, a także zaległości  

z tytułu podatków i składek ZUS, 

4) zakupy gruntów, 

5) budowy, modernizacje i remonty obiektu sportowego. 

5. Wysokość dotacji udzielonej podmiotowi na realizację zadania wynosi 90% całości 

planowanych kosztów realizacji projektu. Na całość planowanych kosztów realizacji 

projektu składać się będą środki pochodzące z dotacji i finansowy wkład własny. 

6. Wydatki, o których mowa w ust. 4 związane z realizacją przedsięwzięcia są 

kwalifikowalne, o ile są zgodne z prawem i: 

1) są niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, 

2) zostały faktycznie poniesione, 

3) są udokumentowane – dowodem poniesienia wydatków jest faktura lub inny 

dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, 

4) zostały przewidziane w zatwierdzonym kosztorysie. 

7. Przy realizacji projektu organizacja zobowiązana jest stosować zasady wynikające 

z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1062). 

 

§ 4 

1. Do rozpatrzenia wniosków Burmistrz Miasta powoła odrębnym zarządzeniem 
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Komisję. 

2. Komisja dokonuje oceny wniosków, biorąc pod uwagę czy zawierają one: 

1) znaczenie wnioskowanego zadania dla realizacji celu publicznego, 

2) kalkulację kosztów realizacji zadania w zestawieniu z zakresem rzeczowym, 

3) posiadane zasoby kadrowe przeznaczone do realizacji zadania, 

4) odpowiedni udział środków własnych, 

5) opis dotychczasowego doświadczenia wnioskodawcy w realizacji podobnych 

projektów finansowych, 

6)  opis dotychczasowych wyników i osiągnięć sportowych wnioskodawcy. 

3. Wniosek zostanie odrzucony z powodu następujących błędów formalnych: 

1) został złożony na zadanie, którego zakres rzeczowy nie dotyczy realizacji celu 

publicznego z zakresu sportu, określonego w § 2 uchwały Nr LIV/413/2022 Rady 

Miejskiej w Dębicy z dnia 28 stycznia 2022 r. 

2) niewypełnione zostały wszystkie punkty wniosku, określone w załączniku Nr 2 

uchwały, o której mowa w pkt 1, 

3) został złożony bez wymaganych dokumentów, o których mowa w § 2 pkt 4 

niniejszego załącznika, 

4) został złożony przez podmiot nieuprawniony, 

5) został złożony bez wymaganego podpisu lub podpisany przez osobę 

nieuprawnioną. 

4. Po ocenie wniosków, Burmistrz Miasta podejmuje decyzję w sprawie przyznania 

dotacji celowej i jej wysokości dla poszczególnych klubów sportowych w ramach 

środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Miasta Dębica w formie 

zarządzenia, które podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Miasta Dębica, 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dębicy oraz na stronie BIP Gminy Miasta 

Dębica. 

5. Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

6. Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia naboru bez 

podania przyczyny. 

7. Ostateczne rozstrzygnięcie ogłoszonego naboru wniosków o przyznanie dotacji 

nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni od upływu terminu do ich składania. 

 

§ 5 

1. W terminie 14 dni od ogłoszenia rozstrzygnięcia naboru, wnioskodawca winien 
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zgłosić się do zawarcia umowy. 

2. Wnioskodawca, któremu przyznano dotację w wysokości niższej od wnioskowanej 

w sytuacji opisanej w § 3 pkt 3 niniejszego załącznika, jest zobowiązany do 

dostarczenia w celu zawarcia umowy zaktualizowanego wniosku. 

3. Niezłożenie dokumentu, o którym mowa w ust. 2 lub niezgłoszenie się w celu 

zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją 

wnioskodawcy z przyznanej dotacji. 

4. Umowa o dotację zostanie zawarta na warunkach określonych w § 10 uchwały 

Rady Miejskiej w Dębicy, o której mowa w § 2 niniejszego załącznika. 

5. Dotowany zobowiązuje się do informowania, że projekt jest współfinansowany ze 

środków budżetu Miasta. Informacja na ten temat powinna znaleźć się we wszystkich 

materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz 

wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego projektu. 

6. Dotowany zobowiązuje się także do umieszczania logo Miasta Dębicy na 

wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, 

szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego projektu oraz na 

zakupionym sprzęcie i strojach sportowych proporcjonalnie do wielkości innych 

oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność. 

7. Przyznana dotacja celowa podlega rozliczeniu w sprawozdaniu, którego wzór 

stanowi załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/413/2022 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 

28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania działań 

sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasta Dębica w terminie określonym  

w § 12 tejże uchwały. 

8. Zakończenie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Gminę Miasta Dębica 

złożonego sprawozdania. 

§ 6 

Dodatkowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać w Urzędzie 

Miejskim w Dębicy ul. Ratuszowa 2, Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 11 lub 14 

tel. /14/ 683 82 66 lub /14/ 683 82 69. 

 

                                                                                                 BURMISTRZ 

mgr Mariusz Szewczyk 

 

 


