
 

Ogłoszenie 

o naborze wniosków na realizację zadań, dla których zostanie udzielona dotacja celowa 

w trybie uchwały nr XLII/258/22 Rady Gminy Pęczniew z dnia 09 września 2022 roku  

w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie 

Gminy Pęczniew oraz w trybie uchwały nr XLIII/266/22 Rady Gminy Pęczniew z dnia 

25 października 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/258/22 Rady Gminy Pęczniew z 

dnia 09 września 2022 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania 

rozwoju sportu na terenie Gminy Pęczniew. 

 

I.    Rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie 

zadania. 

Na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu - Popularyzacja piłki 

nożnej wśród mieszkańców gminy Pęczniew przeznacza się kwotę  

w wysokości 30 000,00 PLN.  

 

Dotacja będzie przekazywana zaliczkowo w jednej lub kilku transzach po podpisaniu umowy 

przez obie strony. Szczegóły dotyczące przekazania i rozliczenia dotacji będzie zawierała 

umowa zawarta pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą. 

 

 

II. Termin i warunki realizacji zadania. 

1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r. o dotację 

celową mogą ubiegać się wyłącznie kluby sportowe:  

    1) prowadzące działalność na terenie Gminy Pęczniew; 

2) nie działające w celu osiągnięcia zysku; 

3) które wykażą we wniosku, że przyznanie dotacji wpłynie na osiągnięcie celu publicznego, 

o którym mowa w § 1 uchwały nr XLII/258/22 Rady Gminy Pęczniew z dnia 09 września 

2022 roku.  

4) których wkład własny wynosi minimum 2% kosztów realizacji zadania. 

 

 



2. Dotacja służąca realizacji celu publicznego może być przeznaczona na: 

1) realizację programów szkolenia sportowego tj.: 

a) wypłatę wynagrodzeń dla trenerów i instruktorów, 

b) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,  

c) zakup sprzętu i odzieży sportowej; 

2) pokrycie kosztów organizacji na terenie gminy Pęczniew zawodów tj.: 

a) obsługi sędziowskiej i medycznej zawodów, 

b) przygotowania obiektów do zawodów sportowych, 

c) zakupu wody i artykułów spożywczych, 

d) zakupu pucharów, medali, dyplomów; 

3) pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach, które odbywają się poza gminą Pęczniew tj.: 

a) opłat wpisowych i startowych, 

b) pokrycie kosztów transportu, podróży zawodników oraz kadry trenerskiej, 

c) pokrycie kosztów wyżywienia i wody; 

4) pokrycie kosztów licencji; 

5) wypłatę stypendiów przez klub sportowy zawodnikom; 

6) pokrycie wydatków obsługi administracyjnej i księgowej związanej z realizacją zadania do 

wysokości 10% przyznanej dotacji; 

7) pokrycie kosztów ubezpieczenia zawodników i kadry szkoleniowej; 

8) pokrycie kosztów ochrony podczas zawodów; 

9) pokrycie kosztów dojazdów zawodników na zawody oraz treningi. 

3. Dotacja służąca realizacji zadania nie może być przeznaczona na: 

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i działaczy klubu sportowego; 

2) opłaty za zmiany przynależności klubowej oraz transfer zawodnika z innego klubu; 

3) zapłatę kar, mandatów i innych kar sankcyjnych nałożonych na klub sportowy, zawodnika, 

trenera, instruktora lub działacza klubu sportowego; 

4) zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek, kredytów lub wykupu papierów 

wartościowych oraz koszty obsługi zadłużenia; 

5) kupno gruntów, budynków, lokali; 

6) budowa obiektu; 

7) koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie 

dotacji. 

 

 



III. Termin składania wniosków. 

 

1.Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2022 roku,                   

do godz. 1500 w biurze podawczym Urzędu Gminy w Pęczniewie (sekretariat) , ul. Główna 

10/12, 99-235 Pęczniew, w zaklejonej kopercie z dopiskiem:  

Przykład 

„Konkurs – sport 2022”, 

1. Zadanie nr 1 Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców gminy Pęczniew  

 

W przypadku nadesłania wniosku pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu. 

2. Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie zadania z zakresu rozwoju sportu powinien być 

złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/258/22 Rady Gminy 

Pęczniew z dnia 09 września 2022 roku. 

 

IV.  Termin, tryb kryteriów stosowanych przy dokonywaniu wyboru wniosków. 

 

1.Termin realizacji zadań ogłoszonych w niniejszym konkursie obejmuje okres od podpisania 

umowy do 31 grudnia 2022 r. 

2.Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 7 dni od upływu terminu składania wniosków, 

a decyzję o wyborze wniosków i wysokości przyznanej dotacji podejmuje Wójt Gminy 

Pęczniew po zapoznaniu się z oceną Komisji. 

3. Wniosek podlega ocenie w dwóch etapach:  

- I etap ocena formalna wniosku pod względem: terminu złożenia wniosku, wymaganego 

formularza wniosku, prawidłowości wymaganych danych we wniosku, podpisów 

wnioskodawcy i wszystkich wymaganych załączników do wniosku.  

- II etap ocena merytoryczna dokonana na podstawie niżej wymienionych kryteriów,                       

w których łącznie można uzyskać maksymalnie 10 punktów. 

- wkład własny finansowy powyżej minimalnego wymaganego tj. 6– 10% - 1 pkt , powyżej 

10% - 2 pkt; 

- zgodność działania z celem publicznym, któremu ma służyć wsparcie– 2 pkt,  

- przedstawiona kalkulacja kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania  

i planowanych rezultatów – 2 pkt, 



- osiągnięcia sportowe np. wyższa pozycja w tabeli rozgrywkowej w stosunku do 

poprzedniego roku  lub inne osiągnięcia sportowe, klasa rozgrywkowa, ranga zawodów 

sportowych - 2 pkt, 

- ocena realizacji zadania w zakresie rozwoju sportu w poprzednim okresie, w zakresie 

rzetelności, terminowości jego realizacji, osiągniętych rezultatów oraz rozliczenia 

otrzymanych środków (o ile zadanie było realizowane z udziałem dotacji z budżetu gminy 

Pęczniew w roku poprzednim) – 2 pkt, 

Dofinansowanie otrzyma oferta, która uzyska największą liczbę punktów w poszczególnych 

zadaniach określonych w punkcie I.  

4. Wnioski złożone w konkursie rozpatruje Komisja na podstawie regulaminu będącego 

załącznikiem do zarządzenia Wójta Gminy Pęczniew o powołaniu Komisji Konkursowej do 

opiniowania wniosków. 

5. Do każdego z wniosków klub sportowy zobowiązany jest załączyć:  

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub ewidencji 

właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego; 

b) kserokopię aktualnego statutu; 

c) kserokopię licencji klubu uprawniającego do udziału w rozgrywkach lub zawodach 

odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu; 

d) kserokopię licencji trenera lub instruktora uprawniającą do prowadzenia zajęć w zakresie 

sportu odpowiedniego polskiego związku sportowego lub działającego z jego upoważnienia 

związku sportowego działającego w danej dyscyplinie sportu. 

e) kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę 

upoważnioną lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

wnioskodawcy. 

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych błędów wniosku, 

Komisja wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.  

7. Wniosek, którego błędów nie poprawiono lub który nie został uzupełniony nie podlega 

rozpatrzeniu. Wniosek złożony po terminie określonym w pkt III pozostawia się bez 

rozpatrzenia. Odrzuceniu podlega także wniosek, który został złożony na druku innym niż 

wskazanym w ogłoszeniu, niekompletny, dotyczący zadania nieobjętego celami statutowymi 

wnioskodawcy, a także złożony przez podmiot nieuprawniony zgodnie z ogłoszeniem. 

8. Warunkiem przyznania dotacji na realizację przedsięwzięcia jest zaplanowanie wydatku      

w budżecie gminy. Złożenie wniosku o dotację nie gwarantuje przyznania środków                           



w wysokości, o którą Wnioskodawca prosi. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy 

jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania. 

9. Po zapoznaniu się z oceną Komisji, Wójt Gminy Pęczniew podejmuje decyzję o przyznaniu 

dotacji. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

10. Wójt Gminy Pęczniew publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy w Pęczniewie wykaz podmiotów, które wystąpiły z wnioskiem  

o udzielenie dotacji oraz wysokości przyznanych dotacji.  

11. Wójt Gminy Pęczniew zawiadamia pisemnie kluby sportowe, które złożyły wnioski  

o udzielenie dotacji, o wynikach przeprowadzonego postępowania. 

12. Przyznana dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i merytorycznemu na podstawie 

sprawozdania sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do uchwały nr 

XLII/258/22 Rady Gminy Pęczniew z dnia 09 września 2022 roku., w terminie do 30 dni po 

zakończeniu realizacji zadania.  

13. Dokumenty, o których mowa w pkt III.2 i IV.12 można uzyskać w Urzędzie Gminy  

w Pęczniewie, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew, a także pobrać ze strony internetowej 

Gminy Pęczniew – peczniew.pl  zakładka Sport oraz ze strony Biuletynu Informacji 

Publicznej e-peczniew.pl w zakładce Sport-Kluby Sportowe. 

 

 

Wójt Gminy Pęczniew 

 

/-/ Marcin Janiak 

 

 

 

      

                                                                 

 

 

 


