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ZARZĄDZENIE NR 77/2011
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy 
Krapkowice na rok 2011. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 
175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218), w związku z § 8 ust. 2 Uchwały Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 09 lutego 2011 
roku sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krapkowice w zakresie sprzyjania 
rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011r. Nr 32, poz.411 ) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. 1.Ogłaszam konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice na rok 2011. 

2. 2.Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Ogłoszenie należy zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
i Gminy w Krapkowicach. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta 
i Gminy w Krapkowicach. 

§ 4. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Krapkowic 

Andrzej Kasiura
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Załącznik do Zarządzenia Nr 77/2011

Burmistrza Krapkowic

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU PROJEKTÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE 
GMINY KRAPKOWICE NA ROK 2011. 

§ 1. Przedmiot zgłaszanych projektów. 

Niniejszy konkurs dotyczy projektów, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy 
warunków uprawiania sportu oraz zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Krapkowice do działalności 
sportowej, poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Gminę Krapkowice w rozgrywkach 
organizowanych przez polskie związki sportowe. O dotacje mogą ubiegać się kluby sportowe w rozumieniu art. 
3 ust. 2 i art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.). 

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje oraz formy wypłaty dotacji. 

1. Na realizację projektów w 2011 roku przeznacza się kwotę – 180 000,00 zł. 

2. Forma wypłaty przyznanej dotacji zostanie określona w umowie. 

3. Dotacja może być wypłacona jednorazowo lub w transzach. 

§ 3. Termin realizacji projektów. 

Projekty realizowane będą w okresie od daty podpisania umowy do 15 grudnia 2011 roku. 

§ 4. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcia. 

1. W konkursie projektów mogą uczestniczyć kluby sportowe nie należące do sektora finansów publicznych 
i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność sportową na terenie Gminy Krapkowice. 

2. Projekt może być zrealizowany jeżeli klub przystąpi w terminie do konkursu projektów i złoży w terminie 
wniosek spełniający wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu. 

3. Klub zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe do realizacji projektu. 

4. Zakres realizacji projektu, szczegółowe warunki wydatkowania środków z dotacji i jej rozliczenia, zostaną 
określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Krapkowice a klubem. 

5. Zgłoszony projekt powinien mieć istotne znaczenie dla tworzenia i poprawy warunków sprzyjających 
uprawianiu sportu na terenie Gminy Krapkowice oraz zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Krapkowice 
do działalności sportowej. 

6. Zgłoszony projekt powinien być możliwy do realizacji przez klub. 

7. Projekt powinien w istotny sposób oddziaływać na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo 
sportowe i ich rozwój na wysokim poziomie. 

8. Projekt może być realizowany, jeżeli klub sportowy przystąpi do konkursu projektów i złoży w terminie 
wniosek spełniający wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu. 

9. Z budżetu Gminy Krapkowice może być udzielona dotacja w szczególności na dofinansowanie: 

a) realizacji programów szkolenia sportowego, 

b) organizowania zawodów sportowych w określonej dyscyplinie sportu lub uczestnictwa w takich zawodach, 

c) zakupu sprzętu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego służącemu uprawianiu sportu, 

d) korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 

e) utrzymania urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu, 

f) przygotowania i udziału klubu sportowego lub zawodnika w zawodach sportowych, 



Id: GWYNO-MGKVL-IBLSW-NCPSD-WOZMO. Przyjety Strona 2

g) wynagrodzenia kadry szkoleniowej. 

10. Z dotacji celowej nie mogą być dofinansowane w szczególności: 

a) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego; 

b) transferu zawodnika pomiędzy klubami sportowymi; 

c) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone; 

d) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych 
oraz kosztów obsługi zadłużenia, 

e) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji. 

11. Wysokość dofinansowania realizacji projektu z budżetu Gminy Krapkowice nie może przekroczyć 90% 
ogółu jego kosztów. 

12. Wymagany jest co najmniej 10% wkład własny klubu sportowego, rozumiany jako potwierdzony 
dokumentami finansowo – księgowymi wkład finansowy pochodzący z innego niż budżet Gminy Krapkowice 
źródła finansowania. 

13. W przypadku własnego wkładu finansowego pochodzącego z innego niż środki klubu sportowego źródła 
dofinansowania, należy fakt ten wykazać dokumentem potwierdzającym wysokość zabezpieczonej kwoty 
dofinansowania z imiennym oznaczeniem nazwy projektu (np. umowa, dokument potwierdzający wysokość 
środków przeznaczonych na realizację projektu wystawiony przez podmiot współuczestniczący w finansowaniu 
projektu lub oświadczenie klubu sportowego o złożeniu wniosku do innego podmiotu celem zabezpieczenia 
wkładu własnego z innego źródła niż budżet Gminy Krapkowice); 

14. Finansowy wkład własny klubu sportowego winien zostać udokumentowany na rachunku bankowym klubu 
wskazanym do przekazania dotacji lub zaewidencjonowany w rejestrach kasowych. W przypadku otrzymywania 
środków, o których mowa w ust. 4, podstawą udokumentowania jest umowa. 

15. W roku budżetowym klub sportowy w trybie niniejszego ogłoszenia o konkursie może otrzymać z budżetu 
Gminy Krapkowice dotacje na więcej niż jeden projekt pod warunkiem, że każdy z projektów objęty jest 
oddzielnym wnioskiem, umową i dotacją. 

16. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzielaną na warunkach i w trybie 
niniejszego konkursu oraz dotacją udzielaną z budżetu Gminy Krapkowice na zasadach i w trybie przepisów 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 5. Terminy składania wniosków o udzielenie dotacji oraz dokumenty, które należy dołączyć do 
wniosku. 

1. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji wspierającej dany projekt, zwanych dalej wnioskiem, 
upływa 27 kwietnia 2011 r. 

2. Wnioski w zaklejonych kopertach z dopiskiem “Konkurs projektów wspierających rozwój sportu na terenie 
Gminy Krapkowice na rok 2011” i pieczątką nagłówkową klubu należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu 
Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17- pok. nr 28 lub przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. W kopercie może znajdować się wyłącznie jeden wniosek. 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu. 

3. Wniosek o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji projektu należy złożyć na formularzu, stanowiącym 
załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 09 lutego 2011 roku sprawie 
określania warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krapkowice w zakresie sprzyjania rozwojowi 
sportu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011r. Nr 32, poz.411 ). 

4. Wniosek powinien zawierać wszystkie informacje i dokumenty żądane przez Burmistrza Krapkowic w treści 
formularza. 

5. Do wniosku należy dołączyć: 

a) statut klubu lub inny dokument określający przedmiot działalności klubu sportowego, 

b) aktualny odpis z rejestru (odpis musi być zgodny z aktyalnym stanem faktycznymi i prawnym, niezależnie od 
tego, kiedy został wydany)lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status 
prawny klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentujących, 
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c) licencję lub inny dokument uprawniający do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego 
związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu, 

d) sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 lub za okres działalności dla podmiotów nowopowstałych, 

e) sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za rok 
2010 lub za okres działalności dla podmiotów nowopowstałych 

f) informację o osiągniętych wynikach sportowych w roku 2010 na różnych szczeblach klas rozgrywkowych, 

g) listę szkolonych zawodników z podaniem danych osobowych zawodników (tj. imienia i nazwiska, adresu 
zamieszkania), szkoły do której uczęszczają (w przypadku uczniów) i numeru posiadanej licencji ewentualnie 
dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach ligowych lub współzawodnictwie 
sportowym, 

h) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania projektu, uwzględniającą planowaną wysokość 
pobieranych wpłat od uczestników projektu, 

i) kwalifikacje osób, przy udziale których klub zamierza realizować projekt. 

6. Wszystkie oryginały dokumentów załączone do wniosku lub składane w toku realizacji projektu i jego 
rozliczania winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu. Natomiast wszystkie 
kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do 
reprezentowania klubu. 

7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej 
wysokości. 

§ 6. Postanowienia końcowe. 

1. Odrzuceniu podlegają w szczególności wnioski: złożone na drukach innych niż wskazane w ogłoszeniu, 
niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania nieobjętego celami statutowymi wnioskodawcy, a także 
złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z ogłoszeniem. 

2. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w terminie nie przekraczającym 14 dni od upływu terminu ich składania. 

3. Decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Krapkowic w drodze zarządzenia, po zapoznaniu sie 
z opinia Komisji Konkursowej. 

4. Skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy ustala Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia. 

5. Decyzja Burmistrza Krapkowic jest ostateczna. 

6. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, o podjętej decyzji składający projekty zostaną powiadomieni 
na piśmie. 

7. Burmistrz Miasta zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu. 

8. Warunkiem zawarcia umowy na realizacje przedsięwzięcia jest wskazanie rachunku bankowego dla 
przyjęcia dotacji, a w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - także korekta kosztorysu 
projektu. 

9. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy, z zachowaniem formy pisemnej, której podstawowa 
treść określa art. 221 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 
z pózn. zm.). 

10. W treści umowy o dofinansowaniu dotacją części kosztów projektu, zamieszcza sie postanowienie 
przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji należnej w przypadku zrealizowania projektu przy 
pomniejszonym zaangażowaniu środków zakładanych na jego finansowanie. 

11. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego 
sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik 
nr 2 do Uchwały Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 09 lutego 2011 roku sprawie określania 
warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krapkowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. 
Urz. Woj. Opolskiego z 2011r. Nr 32, poz.411 ). 
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12. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach – tel. 77/44 66 822 


