UCHWAŁA NR XV/156/15
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE
z dnia 30 grudnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę NR III/7/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Wyszków.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1515) w związku z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. 2014 r. poz. 715 z
późn. zm.) Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i
trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Wyszków, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
"§4. Klub sportowy, działający na obszarze Gminy Wyszków, uczestniczący we współzawodnictwie
sportowym organizowanym lub przeprowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez związek sportowy
lub podmiot działający z jego upoważnienia, nie działający w celu osiągnięcia zysków, może otrzymywać
dotację celową z budżetu gminy z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)."
2. w § 7 ust. I pkt 4 lit. a) skreśla się wyrazy „właściwy polski”,
3. Załącznik do uchwały, o którym mowa w § 7 ust. I pkt 3 otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Piórkowska
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Załącznik do Uchwały Nr XV/156/15
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

……………………………………….
(pieczęć)*

………………………………
(data i miejsce złożenia oferty)

OFERTA
NA DOTACJĘ CELOWĄ
NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE SPORTU

.......................................................................................................................................................
(nazwa zadania)
w okresie od ..................................... do ......................................................
składana na podstawie przepisów uchwały Nr ………………. Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia ………………… r. w sprawie warunków i trybu
wspierania rozwoju sportu przez Gminę Wyszków
W FORMIE
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA
PRZEZ
.......................................................................................................................................................
(nazwa organu zlecającego)
WRAZ Z
WNIOSKIEM O DOTACJĘ CELOWĄ
NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE SPORTU
W KWOCIE ...............................................................................

I. Dane na temat podmiotu
1) pełna nazwa .............................................................................................................................
2) forma prawna ..........................................................................................................................
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* ..........................................
4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia.....................................................................................
5) nr NIP ................................................................
nr REGON .............................................................
6) dokładny adres: miejscowość ...................................................... ul. ......................................
gmina ................................................................... powiat ........................................................
województwo ...........................................................................................................................
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7) tel. ....................................................................... faks.............................................................
e-mail: .................................................................. http:// ..........................................................
8) nazwa banku i numer rachunku ...............................................................................................
.......................................................................................................................................................
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania
publicznego
.......................................................................................................................................................
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym
mowa w ofercie
.......................................................................................................................................................
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię
i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
.......................................................................................................................................................
12) przedmiot działalności statutowej:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
II. Opis zadania
1. Nazwa zadania

2. Miejsce wykonywania zadania

3. Cel zadania

4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/

5. Harmonogram planowanych działań
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6. Zakładane rezultaty realizacji zadania (zgodne z celem publicznym określonym w uchwale)

Rodzaj miary

Koszt jednostkowy

Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne
i administracyjne
związane z realizacją
zadania)

Koszt
całkowity
(w zł)

Z tego z
Z tego z
wnioskowanej finansowych
dotacji (w zł) środków własnych,
środków z innych
źródeł oraz wpłat i
opłat adresatów
(w zł)*

Ogółem

Lp.

Ilość jednostek

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
1. Całkowity koszt zadania........................................................................[.................................]
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................
IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:
1.
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Źródło finansowania

zł

%

Wnioskowana kwota dotacji
Finansowe środki własne, środki oraz inne źródła

Ogółem

100%

2. Informacja o uzyskanych od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których
kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*

3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w
realizację zadania z orientacyjną wyceną.

4. Posiadane zasoby osobowe (trenerzy licencjonowani, zawodnicy)

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które
z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/.
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Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszego podmiotu
2) podmiot jest związany niniejszą ofertą przez okres do dnia ………………………….
3) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym.

(pieczęć*)

.......................................................................................................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu podmiotu sportowego*)
Załączniki i ewentualne referencje:
1.
Dokument potwierdzający posiadanie licencji przyznanej przez związek sportowy.
2.
Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji
właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku;
3.
Aktualny statut.
4.
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek
zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.
5.
Informacje o wcześniejszej działalności podmiotu, w zakresie którego dotyczy
zadanie.
Poświadczenie złożenia oferty

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska
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