ZARZĄDZENIE NR 13.2022
BURMISTRZA KROŚNIEWIC
z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia przedsięwzięć sportowych , na które przewiduje się dotacje celowe
z budżetu Gminy Krośniewice w roku 2022
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834)
oraz na podstawie § 6 uchwały Nr LXI/368/10 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krośniewice w zakresie tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. nr 38, poz. 350 i 351; z 2019 poz. 3617), zarządzam, co
następuje:
§ 1. Podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków na realizację przedsięwzięć
w zakresie sportu, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Krośniewic
Zastępca Burmistrza
Krzysztof Urabański
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Załącznik do zarządzenia Nr 13.2022
Burmistrza Krośniewic
z dnia 28 stycznia 2022 r.
INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIACH SPORTOWYCH,
NA KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY KRÓŚNIEWICE W ROKU 2022
Burmistrz Krośniewic
informuje, że ogłasza nabór wniosków na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu
Na podstawie § 6 uchwały nr LXI/368/10 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krośniewice w zakresie tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. nr 38, poz. 350 i 35; z 2019 r. poz.3617),
Burmistrz Krośniewic
informuje, że ogłasza nabór wniosków na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu
I. Przedmiot zgłaszanych wniosków
Przedmiotem zgłaszanych wniosków mogą być przedsięwzięcia służące realizacji niżej wymienionego celu
publicznego:
1) poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Krośniewice;
2) zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Krośniewice do działalności sportowej;
3) popularyzacja uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej;
4) zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez integrowanie się mieszkańców Gminy Krośniewice podczas imprez
o charakterze sportowym;
5) rozwój sportu na terenie Gminy Krośniewice;
6) poprawa warunków uprawiania sportu i dostępności społeczności lokalnej do udziału w widowiskach sportowych.
II. Rodzaj przedsięwzięcia i wysokość kwoty środków finansowych w trybie dotacji celowej przeznaczonych na
wsparcie przedsięwzięcia
1. Realizacja programu szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Przewidywana kwota dotacji w 2022 roku 100 000 zł.
III. Szczegółowe warunki realizacji proponowanych przedsięwzięć
1. Zakres realizacji przedsięwzięcia musi być zgodny z działalnością statutową wnioskodawcy.
2. Realizacja przedsięwzięcia będzie zlecana podmiotom prowadzącym działalność sportową na terenie Gminy
Krośniewice, o których mowa w § 1 ust. 3 uchwały nr LXI/368/10 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 listopada
2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krośniewice w zakresie tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. nr 38, poz. 350 i 351; z 2019 r. poz. 3617).
3. Przedsięwzięcia powinny być realizowane z dbałością o pozytywny wizerunek gminy, zasady sportowego i kulturalnego
zachowania kibiców oraz kulturalnych metod kibicowania.
IV. Termin, miejsce i warunki składania wniosków
1. Przedsięwzięcia mogą być realizowane od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., jednakże koszty poniesione przed
datą zawarcia umowy nie mogą zostać pokryte z przyznanej dotacji.
2. Termin realizacji i zakończenia zadania zostanie określony w umowie zawartej z oferentem.
3. Czas realizacji powinien obejmować okres przygotowania i przeprowadzenia przedsięwzięcia.
4. Termin składania wniosków o dotację upływa: 10 lutego 2022 roku.
5. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach , ul. Poznańska 5, lub przesłać pocztą na adres
Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).
6. Wnioski przesyłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
7. Wnioski należy złożyć zgodnie z treścią § 7 ust. 2 uchwały nr LXI/368/10 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia
10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krośniewice w zakresie
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. nr 38, poz. 350 i 351; z 2019 r.
3617).
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8. Wymagane załączniki mogą być dołączone w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę
uprawnioną do reprezentacji wnioskodawcy.
9. Do wniosku mogą być dołączone inne informacje i dokumenty dotyczące składanego wniosku ważne ze względu na
realizację przedsięwzięcia.
V. Kryteria ocen rozpatrywanych wniosków
Przy rozpatrywaniu wniosków o realizację przedsięwzięcia Komisja bierze pod uwagę:
1) zgodność wniosku z zadaniami statutowymi podmiotu;
2) wartość merytoryczną wniosku;
3) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia;
4) ocenę wniosku w zakresie możliwości realizacji przedsięwzięcia przez wnioskodawcę;
5) ocenę wykonania przedsięwzięć przez wnioskującego w okresie poprzednim, w zakresie rzetelności i terminowości ich
realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Nie dotyczy wnioskodawców nie korzystających dotychczas
ze wsparcia finansowego gminy.
Dodatkowych informacji udziela kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego
w Krośniewicach, pokój nr 1, tel. 242523024, e-mail: oswiata@krosniewice.pl lub stypendia@krosniewice.pl
W załączeniu do zarządzenia nr 13.2022 Burmistrza Krośniewic z dnia .28. stycznia 2022 r. podaje się
przykładowy wzór wniosku o dotację, do wykorzystania.

z up. Burmistrza Krośniewic
Zastępca Burmistrza
Krzysztof Urabański
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