
UCHWAŁA NR XXXIV/234/20 
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadania własnego Gminy 
Byczyna  w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 27 ust. 1 i 2, art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 roku o sporcie  (t.j Dz. U. z 2020r. poz. 1133), oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),  Rada 
Miejska w Byczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Niniejsza uchwała określa: 

1) warunki i tryb finansowego wsparcia przez Gminę Byczyna zadania własnego w zakresie 
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu poprzez udzielanie dotacji na realizację 
celów publicznych określonych w § 3, w tym: 

a) tryb postępowania o udzielenie dotacji, 

b) sposób kontroli wykonywania zadania celu publicznego i wykorzystania dotacji, 

c) sposób rozliczenia udzielonej dotacji, 

2) cele publiczne z zakresu sportu, które Gmina Byczyna zamierza osiągnąć w wyniku 
udzielanych dotacji. 

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie ustaw z 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) dotacji - należy przez to rozumieć finansowe wsparcie w postaci dotacji celowej udzielonej na 
warunkach i w trybie przewidzianym w niniejszej uchwale z zastosowaniem przepisów 
art. 126 i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie  (t.j 
Dz. U. z 2020r. poz. 1133),  która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie 
zadania służącego realizacji co najmniej jednego z celów publicznych określonych w § 3; 

2) zadanie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, 
stanowiące wydatki, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do realizacji celu 
publicznego określonego w § 3; 

3) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć klub sportowy działający na obszarze Gminy 
Byczyna, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na warunkach i w trybie niniejszej 
uchwały złoży wniosek o udzielenie dotacji na zadanie; 

4) beneficjencie - wnioskodawcę, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na 
sfinansowanie lub dofinansowanie zdania; 

5) umowie - należy przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną między Gminą Byczyna, 
a beneficjentem; 

6) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Byczyna. 

§ 3. Przyjmuje się, iż cel publiczny jaki Gmina Byczyna zamierza osiągnąć w zakresie sportu 
obejmuje: 

a) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywność sportowej jak największej liczbie 
mieszkańców Gminy Byczyna; 

b) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców Gminy Byczyna poprzez 
uczestnictwo w aktywnym stylu życia; 

c) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych; 
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d) zapewnienie warunków do osiągania wyższych wyników sportowych przez zawodników klubu 
sportowego; 

e) popularyzację uprawiania sportu; 

f) promocję sportu i aktywnego stylu życia. 

§ 4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rozwoju 
sportu w danym roku budżetowym określa uchwała budżetowa. 

§ 5. 1.  Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wsparcie finansowe może otrzymać 
klub sportowy, który realizuje cel publiczny określony w § 3 niniejszej uchwały. 

2. Udzielone wsparcie finansowe może być przyznane na pokrycie kosztów: 

a) realizacji programu szkolenia sportowego; 

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

c) zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie 
posiadanego sprzętu sportowego; 

d) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach (w 
szczególności: transport, opiekę medyczną zawodników, badania lekarskie i koszty odnowy 
biologicznej zawodników, zakup środków doraźnej pomocy medycznej, opłaty związane 
z udziałem w rozgrywkach sportowych takie jak: opłaty delegacji sędziowskich, rejestracyjne, 
licencje, zezwolenia i ubezpieczenia OC oraz NW zawodników i trenerów.); 

e) sfinansowanie kosztów zabezpieczenia i ubezpieczenia imprez i zawodów; 

f) sfinansowanie stypendiów sportowych dla zawodników i wynagrodzenia kadry szkoleniowej; 

g) dofinansowanie doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji kadry szkoleniowej. 

3. Z udzielonego wsparcia nie mogą być finansowane lub dofinansowane: 

a) transfery zawodnika z innego klubu sportowego; 

b) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika 
danego klubu; 

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

d) koszty które beneficjent poniósł na realizacje zadania przed zawarciem umowy o udzielenie 
dotacji; 

e) koszty remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń służących zawodnikom klubu 
sportowego do uprawiania sportu; 

f) koszty zakupu urządzeń i sprzętu zaliczanego do majątku trwałego zgodnie z ustawą o podatku 
dochodowym od osób prawnych; 

g) koszty wyżywienia; 

4. Wsparcie finansowe może być przyznane w wysokości do 90% planowanych kosztów 
realizacji zadania. 

§ 6. 1.  Udzielenie dotacji odbywa się w drodze otwartego konkursu, który ogłasza Burmistrz 
Byczyny. 

2. Ogłoszenie otwartego konkursu określa co najmniej: 

a) rodzaj zadania i wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację danego rodzaju 
zadania; 

b) dokumenty, które należy dołączyć do wniosku, 

c) termin i miejsce składania wniosków o udzielenie dotacji. 

3. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie 
Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem 
w stosunku do terminu z ust. 1 lit. c). 
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§ 7. 1.  Wniosek klubu sportowego o udzielenie finansowego wsparcia na realizację 
zgłoszonego zadania sporządza się na formularzu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2. Wniosek powinien zawierać wszystkie informacje i dokumenty wskazane w ogłoszeniu 
konkursowym. 

3. Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Byczynie. 

§ 8. 1.  W celu zaopiniowania złożonych wniosków, Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje 
komisję konkursową w którym określa: 

a) skład komisji; 

b) zadania i zasady pracy komisji. 

2. Wybór projektów dokonywany jest w ramach dwóch etapów procedury konkursowej. 

3. W pierwszym etapie konkursu komisja dokonuje oceny formalnej zgodnie z kartą oceny 
formalnej stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, komisja 
wyznacza co najmniej 7-dniowy termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia 
wniosku. 

5. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony w wyznaczonym do 
tego terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

6. Wniosek, który uzyskał ocenę pozytywną na etapie oceny formalnej, jest kierowany do 
oceny do drugiego etapu procedury konkursowej, czyli oceny merytorycznej. 

7. Ocena merytoryczna wniosków dokonywana jest indywidualnie przez członków komisji 
zgodnie z kartą oceny merytorycznej stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

8. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej komisja konkursowa sporządza 
protokół, w którym wskazuje m.in. propozycje wysokości wsparcia finansowego dla każdego 
z zadań i przedkłada go Burmistrzowi. Karty oceny merytorycznej członków komisji konkursowej 
stanowią załącznik do protokołu. 

9. Burmistrz po zapoznaniu się z protokołem, dokonuje wyboru wniosków z określeniem 
kwoty finansowego wsparcia na każde wybrane zadanie. Burmistrz przy podejmowaniu decyzji 
o przyznaniu dotacji, kieruje się kryteriami oceny merytorycznej wskazanymi w załączniku nr 3 
do niniejszej uchwały oraz wysokością środków budżetowych przeznaczonych na realizację 
danego rodzaju zadania. 

10. Od decyzji Burmistrza co do wyboru wniosków i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu 
odwołania. 

11. Burmistrz może unieważnić ogłoszony konkurs wniosków lub odstąpić od zawarcia umowy 
z beneficjentem wybranym w drodze ogłoszonego konkursu na skutek: 

a) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze zadań, 

b) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenia procedury wyborem 
wniosku lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany nie można było 
wcześniej przewidzieć. 

§ 9. 1.  Z każdym wnioskodawcą, którego wniosek został wybrany do dofinansowania, 
Burmistrz zawiera umowę o dotację z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dotacja może być udzielona w kwocie mniejszej od wnioskowanej, w przypadku gdy 
wnioskowana kwota dotacji przekroczy wysokość środków zaplanowanych w uchwale budżetowej 
w danym roku na realizację zadania własnego gminy w zakresie tworzenia warunków 
sprzyjających rozwojowi sportu. Wówczas warunkiem zawarcia umowy jest złożenie przez klub 
sportowy w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, aktualizacji opisu poszczególnych działań 
i kosztorysu przedsięwzięcia, na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

3. Umowa o której mowa w ust. 1 może zawierać postanowienia dopuszczające możliwość 
dokonania przez Beneficjenta w uzasadnionych przypadkach przesunięć pomiędzy 
poszczególnymi pozycjami kosztorysu, przy czym każda zmiana kosztorysu wymaga pisemnego 
powiadomienia Burmistrza. 
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4. Kluby sportowe, których zadania zostały wybrane, zobowiązują się do wykonania zadania 
w zakresie i na zasadach określonych w umowie zawartej na realizację zadania. 

5. Dotacja jest przekazywana po podpisaniu umowy na rachunek bankowy wskazany  
w umowie. 

§ 10. 1.  Burmistrz poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego może 
kontrolować realizację zadań, w szczególności: 

1) stan realizacji projektu, 

2) efektywność i rzetelność jego wykonania, 

3) prawidłowość wykorzystania środków z dotacji, 

4) prowadzenie przez beneficjenta dokumentacji księgowo-rachunkowej w zakresie 
wykorzystania środków dotacji. 

2. Podstawą do przeprowadzania kontroli przez pracownika Urzędu Miejskiego jest imienne 
upoważnienie od Burmistrza określające: 

1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę; 

2) nazwę jednostki kontrolowanej (beneficjenta); 

3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ust. 1; 

4) czas przeprowadzanej kontroli. 

3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli powiadamia się beneficjenta dotacji wraz z informacją 
o zakresie przedmiotowym kontroli i czasie jej przeprowadzania. 

4. W ramach dokumentacji okazywanej przez beneficjenta osoby kontrolujące mają prawo 
żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania 
odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych. 

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu 
otrzymuje Urząd Miejski i jednostka kontrolowana (beneficjent), wraz z poświadczeniem 
otrzymania protokołu. 

6. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do skontrolowanej jednostki (beneficjenta) 
kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne. W wystąpieniu pokontrolnym na tyle, na ile to 
możliwe, określa się osoby odpowiedzialne za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości. 

7. Od wystąpienia pokontrolnego z ust. 6, w terminie 14 dni od jego otrzymania, jednostka 
kontrolowana (beneficjent) może skierować zastrzeżenia do Burmistrza. 

8. Podstawą zastrzeżeń z ust. 7 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli 
ze stanem faktycznych lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu 
pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Burmistrz powiadamia jednostkę beneficjenta 
w terminie do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń. 

§ 11. 1.  Dotacja może być wykorzystana tylko w roku budżetowym, na który została 
przyznana. 

2. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia dotacji poprzez przedłożenie Burmistrzowi, 
prawidłowo wypełnionego druku sprawozdania w terminie 15 dni od dnia upływu okresu, na który 
umowa została zawarta, jednak nie później niż do dnia 15 stycznia kolejnego roku. 

3. Wzór sprawozdania z realizacji zdania stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 12. Uchyla się uchwałę Nr XVIII/126/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 listopada 
2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę 
Byczyna. 

§ 13. 1.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

Id: E1B3FB22-8F62-49D2-A2F1-63B86CE88F33. Podpisany Strona 4



2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Byczynie 

 
 

Urszula Bilińska 
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………………………………………………… 
   (pieczęć klubu sportowego) 

 

      Pieczęć Urzędu Miejskiego w Byczynie z datą złożenia wniosku  

 

WNIOSEK  
o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie tworzenia warunków 

sprzyjających rozwojowi sportu 

 

Nazwa zadania 
 
 
 
 

Termin realizacji 
zadania 

Data 
rozpoczęcia 

 Data 
zakończenia 

 

 

I. Dane Wnioskodawcy 
 

1. Pełna nazwa  

2. Forma Prawna  

3. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w 
innym rejestrze 

 

4. Data wpisu, rejestracji lub utworzenia  

5. NIP  
 

REGON  

6. Adres siedziby  

7. Adres do korespondencji  

8. Adres mailowy  

9. Nazwa banku  

10. Numer rachunku 
bankowego 

 

11. Dane kontaktowe osób upoważnionych do składania wyjaśnień 

Imię  Nazwisko  

Nr telefonu  Adres mailowy  

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/234/20

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 grudnia 2020 r.
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12. Nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisania umowy dotacji 

1.  

2.  

3.  

13. Przedmiot działalności 
statusowej wnioskodawcy 
 

/Niepotrzebne skreślić:/ 

 

Działalność statusowa nieodpłatna 
 

 

Działalność statusowa odpłatna 
 

 
II. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja przewidywanych kosztów zadania 

publicznego 
 

1. Szczegółowy opis proponowanego zadania  
(spójny z kosztorysem i harmonogramem) 
 
 
 
 
 

2. Miejsce realizacji zadania 

 
 
 

3. Zakładany/e cel/e wykonania zadania (zaznaczyć właściwe) 

 

 umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywność sportowej jak największej liczbie 
mieszkańców Gminy Byczyna 

  
 poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców Gminy Byczyna poprzez 

uczestnictwo w aktywnym stylu życia 
  

 poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych 

  

 zapewnienie warunków do osiągania wyższych wyników sportowych przez zawodników 
klubu sportowego 

  

 popularyzacja uprawiania sportu  
 

  

 promocja sportu i aktywnego stylu życia 

  

4. Wskazanie liczby odbiorców realizowanego zadania, ze wskazaniem liczby odbiorców 
będących mieszkańcami Gminy Byczyna 
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5. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji projektu/zadania (opis musi być spójny 
z harmonogramem, ponadto opis powinien zawierać liczbowe określenie skali działań planowanych przy 
realizacji zadania publicznego, np. liczbę świadczeń udzielonych tygodniowo, miesięcznie, liczbę odbiorców, 
przy opisie działania oferent może dokonać analizy wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji projektu) 

 
 
 
 

6. Harmonogram planowanych działań  
(z podaniem terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań) 

Lp. Nazwa działania Termin realizacji Zakres działania 
Powinien zawierać liczbowe 

określenie skali działań 
od do 

     

     

     

     

     

     

     

 
 

7. Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok ……… 
/tabela w załączeniu wniosku/ 

 
8. Planowany wkład osobowy 

Opisać metodologię wyliczenia wkładu osobowego, w tym pracy wolontariatu w schemacie: ilość godzin x 
stawka godzinowa = wartość 

 
 
 
 
 
 

9. Rzeczowy wkład własny w realizację zadania 
(np. nie objęty kosztorysem wkład w postaci udostępnianego lokalu, materiałów, sprzętu itd.) 

 
 
 
 
 

10. Czy klub stara się równocześnie o dofinansowanie zadania z innych źródeł 

Tak/nie 
 
Jeśli tak, to z jakich: 

11. Informacja o zamiarze odpłatnego wykonania zadania 
(Jeśli wnioskodawca przewiduje pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania, należy opisać, jakie będą 
warunki pobierania tych świadczeń, jaka będzie wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę 
oraz jaka będzie przewidywana suma pobranych świadczeń) 
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12. Przewidywane źródła finansowania zadania: 

Źródło finansowania: zł % 

Wnioskowana kwota dotacji 
Do 90% kosztów całkowitych 

  

Środki finansowe własne   

Wkład osobowy   

Wkład rzeczowy   

Środki z innych źródeł   

Łączny koszt realizacji projektu/zadania  100% 

 
 
III. Inne informacje dotyczące wniosku: 
1. Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania  

(m.in. informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach 
wolontariuszy)  

 

 

2. Poziom sportowy reprezentowany przez klub sportowy, zawodników klubu sportowego 
tj. miejsce zajmowane w danej klasie rozgrywkowej lub rankingu, miejsca medalowe zajmowane przez 
zawodników klubu/przez klub, szczególne osiągnięcia (z podaniem rangi zawodów) itp  

- w ostatnich 3 latach 
 
Rok ………… 

 

 
Rok ………... 

 

 
Rok …………. 

 

3. Dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu 
finansowane ze środków publicznych w ostatnich 3 latach 

 
Rok ………… 

 

 
Rok ………... 

 

 
Rok …………. 

 

4. Opis sposobu promowania Gminy Byczyna podczas realizacji zadania: 

 
 
 
 
 

 

Oświadczamy, że: 

1) Proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności 
określonej w statucie wnioskodawcy; 

2) Wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i 
faktycznym. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu klubu) 

 

Załączniki i ewentualne referencje: 

1) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji właściwych 
dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego, 

2) Aktualny statut, 

3) …………………………………………………………………………… 

Poświadczenie złożenia oferty 

 

 

 

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać) 

 

*Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik ….. 

7. Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok ……… 
/tabela zawiera przykładowy opis kosztów merytorycznych i związanych z nimi rodzajów miar, które można przystosować do potrzeb wniosku/ 

 

 Ka
te

go
ria

 
ko

sz
tu

 

 
Rodzaj kosztów związanych z realizacją zadania 

 
Ro

dz
aj

 
m

ia
ry

 

 
Li

cz
ba

 
je

dn
os

te
k 

Koszt 
jednostkow

y 

Koszt 
całkowity 

(3*2) 

Z tego koszty do 
pokrycia z 

wnioskowanej 
dotacji 

Z tego koszty 
do pokrycia z 
finansowych 

środków 
własnych 

Z tego koszty do 
pokrycia z 

wkładu 
osobowego 

Sprawdzenie 
(5+6+7) 

I Koszty merytoryczne (Km)  1 2 3 4 5 6 7 8 

 Lp  
1. Opłata za delegacje sędziowskie sztuka   0,00    0,00 
2. Opłaty regulaminowe na rzecz związku sportowego komplet   0,00    0,00 
3. Transport zawodników na mecze i zawody sportowe 

oraz obozy szkoleniowe 
kilometr   0,00    0,00 

4. Wynagrodzenie trenerów/instruktorów  roboczogodzina   0,00    0,00 
5. Ubezpieczenie zawodników komplet   0,00    0,00 
6. Opieka medyczna/lekarska wizyta/os.   0,00    0,00 
7. Zakup artykułów medycznych komplet   0,00    0,00 
8. Wynajem obiektów sportowych zestaw   0,00    0,00 
9. Zakup sprzętu sportowego zestaw   0,00    0,00 
10. Udział w obozach szkoleniowych osoba   0,00    0,00 
11. Zakup wody mineralnej litr   0,00    0,00 
12. Zakup napojów litr   0,00    0,00 
13.          

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Ogółem  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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KARTA OCENY FORMALNEJ 
 

Nazwa klubu sportowego 

 

Nazwa zadania 

 

L.P. Wyszczególnienie kryteriów TAK/NIE Zwrócono się   o 
uzupełnienie 

braku/poprawę do 
dnia 

Dokonano 
uzupełnienia 

z dniem 

1.  Wniosek złożony w terminie wskazanym 
 w ogłoszeniu 

   

2.  Wniosek złożony na właściwym formularzu    

3.  Wniosek jest poprawnie wypełniony     

 - posiada wypełnione wszystkie rubryki  
formularza 

   

 - nie zawiera błędów rachunkowych    

 - zawiera prawidłowo określone daty realizacji 
projektu/zadania 

   

4.  Wniosek zadanie zakłada realizację co 
najmniej jednego z celów określonych 
uchwałą 

   

5.  Wniosek jest złożony przez kwalifikującego się 
wnioskodawcę/ podmiot uprawniony  

   

6.  Wnioskodawca zamierza realizować zadanie 
na rzecz mieszkańców Gminy Byczyna 

   

7.  Wniosek opatrzony jest we właściwych 
miejscach podpisami osób prawnie 
uprawnionych oraz pieczęciami wnioskodawcy 

   

8.  Budżet projektu jest prawidłowo wypełniony    

 - wysokość wnioskowanej dotacji mieści się w 
przedziale określonym w ogłoszeniu 

   

 - wysokość deklarowanego wkładu własnego 
jest określona na poziomie minimum 10% 

   

 - wykazane koszty są kosztami 
kwalifikowalnymi 

   

9.  Wniosek zawiera komplet wymaganych 
załączników 

   

 - aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio 
wyciąg z ewidencji z wskazanymi osobami 
funkcyjnymi 

   

 -statut    

    

 
………… - Wnioskodawca usunął wszystkie braki formalne w przewidywanym terminie i oferta może być oceniona 
merytorycznie. 
…………. – Wnioskodawca nie usunął wszystkich braków formalnych w przewidywanym terminie  i oferta nie może 

być oceniona merytorycznie. 
 
 
 
 
Byczyna, dnia …………………………………. 
 
 
 
Wniosek kwalifikuje się do odrzucenia                  Wniosek kwalifikuje się do  oceny merytorycznej 

……………………………………………………………                    …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………… ….………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………                    …………………………………………………………………………….. 

(podpisy członków komisji)                                     (podpisy członków komisji) 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/234/20
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KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU 
 

Nazwa klubu sportowego 

 

Nazwa zadania 

 

L.P. Kryterium oceny Max liczba 
punktów 

Liczba 
przyznanych 

punktów 
1.  Zgodność projektu/zadania z co najmniej jednym z celów 

publicznych określonych § 3 uchwały 
pkt 0-30  

 umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności 
sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy 
Byczyna 

 
5 

  

poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego 
mieszkańców Gminy Byczyna poprzez uczestnictwo w 
aktywnym stylu życia 

 
5 

  

poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników 
klubów sportowych 

 
5 

  

zapewnienie warunków do osiągania wyższych wyników 

sportowych przez zawodników klubu sportowego 

 

5 

  

popularyzację uprawiania sportu  
5 

  

promocję sportu i aktywnego stylu życia  
5 

  

2.  Możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę (proponowana 

jakość wykonywania zadnia, kwalifikacje i doświadczenie osób, 
przy udziale, których organizacja będzie realizować zdanie) 

0-10  

3.  Zasadność i rzetelność przedstawionej we wniosku kalkulacji 
kosztów realizacji zadania (kosztorys projektu), w odniesieniu do 
zakresu rzeczowego zadania 

0-10  

4.  Udział finansowy własnych lub środków pochodzących z innych 
źródeł i/lub wkładu rzeczowy, osobowy – w tym świadczenia 
wolontariuszy i praca społeczna członków  

0-10  

5.  Dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z 
budżetu Gminy (rzetelność, terminowość wykonania i rozliczenia 
zadań)  

0-15  

6.  W jakim zakresie odbiorcami zadania będą mieszkańcy gminy  0-10  

7.  Poziom sportowy reprezentowany przez drużynę lub zawodnika 
pomiotu uprawnionego tj. miejsce zajmowane w danej klasie 
rozgrywkowej lub rankingu 

0-15  

 Suma punktów 100 (max)  

  
 
 
Byczyna, dnia …………………………………. 

 
 
                                                                         

 …………………………………………………………………………….. 
 (podpis członka komisji) 
 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/234/20

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Id: E1B3FB22-8F62-49D2-A2F1-63B86CE88F33. Podpisany Strona 1



 
 

 
 

 
………………………………………………… 

   (pieczęć klubu sportowego) 

 

      Pieczęć Urzędu Miejskiego w Byczynie z datą złożenia wniosku  

 

Aktualizacja wniosku o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie 

tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 

 

Nazwa zadania 

 

 

 

 

Termin realizacji 
zadania 

Data 
rozpoczęcia 

 Data 
zakończenia 

 

 

I. Dane Wnioskodawcy 
 

1. Pełna nazwa  

2. Dane kontaktowe osób upoważnionych do składania wyjaśnień 

Imię  Nazwisko  

Nr telefonu  Adres mailowy  

 
II. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja przewidywanych kosztów zadania 

publicznego 
 

1. Szczegółowy opis proponowanego zadania  
(spójny z kosztorysem i harmonogramem) 

 

 
 

 

 

2. Miejsce realizacji zadania 
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3. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji projektu/zadania (opis musi być spójny 

z harmonogramem, ponadto opis powinien zawierać liczbowe określenie skali działań planowanych przy 
realizacji zadania publicznego, np. liczbę świadczeń udzielonych tygodniowo, miesięcznie, liczbę odbiorców, 
przy opisie działania oferent może dokonać analizy wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji projektu) 

 

 
 
 

4. Harmonogram planowanych działań  
(z podaniem terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań) 

Lp. Nazwa działania Termin realizacji Zakres działania 
Powinien zawierać liczbowe 

określenie skali działań 
od do 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

5. Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok ……… 
/tabela w załączeniu wniosku/ 

 

6. Planowany wkład osobowy 
Opisać metodologię wyliczenia wkładu osobowego, w tym pracy wolontariatu w schemacie: ilość godzin x 
stawka godzinowa = wartość 

 
 
 
 
 
 

7. Rzeczowy wkład własny w realizację zadania 
(np. nie objęty kosztorysem wkład w postaci udostępnianego lokalu, materiałów, sprzętu itd.) 

 
 
 
 
 

8. Czy klub stara się równocześnie o dofinansowanie zadania z innych źródeł 

Tak/nie 
 

Jeśli tak, to z jakich: 

9. Informacja o zamiarze odpłatnego wykonania zadania 
(Jeśli wnioskodawca przewiduje pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania, należy opisać, jakie będą 
warunki pobierania tych świadczeń, jaka będzie wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę 
oraz jaka będzie przewidywana suma pobranych świadczeń) 

 
 
 
 
 

10. Przewidywane źródła finansowania zadania: 
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Źródło finansowania: zł % 

Wnioskowana kwota dotacji 
Do 90% kosztów całkowitych 

  

Środki finansowe własne   

Wkład osobowy   

Wkład rzeczowy   

Środki z innych źródeł   

Łączny koszt realizacji projektu/zadania  100% 

 

 

Oświadczamy, że: 
1) Proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności określonej 

w statucie wnioskodawcy; 
2) Wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 

 
 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu klubu) 
 

Załączniki i ewentualne referencje: 

1) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji właściwych 

dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego, 

2) Aktualny statut, 

3) …………………………………………………………………………… 

 

 

Poświadczenie złożenia oferty 

 

 

 

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać) 

 

*Niepotrzebne skreślić. 

 

Id: E1B3FB22-8F62-49D2-A2F1-63B86CE88F33. Podpisany Strona 3



 

Załącznik 

5. Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok ……… 
/tabela zawiera przykładowy opis kosztów merytorycznych i związanych z nimi rodzajów miar, które można przystosować do potrzeb wniosku/ 

 

 K
at

eg
o

ri
a 

ko
sz

tu
 

 
Rodzaj kosztów związanych z realizacją zadania 

 

R
o

d
za

j 
m

ia
ry

 

 

Li
cz

b
a 

je
d

n
o

st
ek

 Koszt 
jednostkow

y 

Koszt 
całkowity 

(3*2) 

Z tego koszty do 
pokrycia z 

wnioskowanej 
dotacji 

Z tego koszty 
do pokrycia z 
finansowych 

środków 
własnych 

Z tego koszty do 
pokrycia z 

wkładu 
osobowego 

Sprawdzenie 
(5+6+7) 

I Koszty merytoryczne (Km)  1 2 3 4 5 6 7 8 

 Lp  

1. Opłata za delegacje sędziowskie sztuka   0,00    0,00 

2. Opłaty regulaminowe na rzecz związku sportowego komplet   0,00    0,00 

3. Transport zawodników na mecze i zawody sportowe 
oraz obozy szkoleniowe 

kilometr   0,00    0,00 

4. Wynagrodzenie trenerów/instruktorów 
licencjonowanych 

roboczogodzina   0,00    0,00 

5. Ubezpieczenie zawodników komplet   0,00    0,00 

6. Opieka medyczna/lekarska wizyta/os.   0,00    0,00 

7. Zakup artykułów medycznych komplet   0,00    0,00 

8. Wynajem obiektów sportowych zestaw   0,00    0,00 

9. Zakup sprzętu sportowego zestaw   0,00    0,00 

10. Udział w obozach szkoleniowych osoba   0,00    0,00 

11. Zakup wody mineralnej litr   0,00    0,00 

12. Zakup napojów litr   0,00    0,00 

13.          

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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………………………………………………… 

   (pieczęć klubu sportowego) 

 

      Pieczęć Urzędu Miejskiego w Byczynie z datą złożenia wniosku  

 

SPRAWOZDANIE  

z wykorzystania dotacji na realizację zadania w zakresie tworzenia warunków 

sprzyjających rozwojowi sportu 

Nazwa zadania 

 

 

 
Termin realizacji 
zadania 

Data 
rozpoczęcia 

 Data 
zakończenia 

 

 

I. Dane Wnioskodawcy 

 

1. Pełna nazwa  

2. Adres siedziby  

3. Adres do korespondencji  

4. Adres mailowy  

5. Dane kontaktowe osób upoważnionych do składania wyjaśnień 

Imię  Nazwisko  

Nr telefonu  Adres 
mailowy 

 

6. Rodzaj sprawozdania: Częściowe/całkowite 

7. Okres, za jaki składane jest sprawozdanie  

 
II. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania 

 

1. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań  
(opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z umową, 

z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w 
ich realizacji, w opisie należy przedstawić również informację o zaangażowanym wkładzie 

osobowym i wkładzie rzeczowym w realizację działań, w przypadku realizacji działania przez 
podmiot niebędący stroną umowy należy to wyraźnie wskazać w opisie tego działania) 
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2. Szczegółowy opis zaspokojenia potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania 
wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego zadania, ze wskazaniem liczby odbiorców 
będących mieszkańcami Gminy Byczyna 

 
 
 
 

 
 

3. Informacja czy zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte w wymiarze 

określonym w części I pkt 3 wniosku (zaznaczyć właściwe) 

 
 
 

 
 
 

4. Zasoby kadrowe zaangażowane w przy realizacji zadania  

 
 
 

5. Opis sposobu promowania Gminy Byczyna podczas realizacji zadania: 

 
 
 

  

6. Rozlicznie ze względu na źródła finansowania zadania: 

Źródło finansowania: Koszty zgodnie z 
umową 

Faktycznie 
poniesione 

wydatki 

Kwota dotacji 
Do 90% kosztów całkowitych 

  

Środki finansowe własne   

Wkład osobowy   

Wkład rzeczowy   

Środki z innych źródeł   

Łączny koszt realizacji zadania Zł. Zł. 

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach 
zadania 

% % 
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7. Rozliczenie wydatków w roku ……… 
/tabela zawiera przykładowy opis kosztów merytorycznych i związanych z nimi rodzajów miar, które można przystosować do potrzeb sprawozdania/ 
 

 K
at

eg
o

ri
a 

ko
sz

tu
  

Rodzaj kosztów związanych z realizacją zadania 
 

Koszty realizacji zadania zgodnie z umową 
 

Faktycznie poniesione wydatki 

Koszt 
całkowity 

Z tego koszty do 
pokrycia z 

wnioskowanej 
dotacji 

Z tego koszty do 
pokrycia z 

finansowych 
środków 
własnych 

Z tego koszty 
do pokrycia z 

wkładu 
osobowego 

Wydatki  
całkowite 

Z tego wydatki 
pokryte z 

dotacji 

Z tego wydatki 
pokryte z 

finansowych 
środków 
własnych 

Z tego wydatki 
pokryte z 
wkładu 

osobowego 

I Koszty merytoryczne (Km)  1 2 3 4 5 6 7 8 

 Lp  

1. Opłata za delegacje sędziowskie         

2. Opłaty regulaminowe na rzecz związku sportowego         

3. Transport zawodników na mecze i zawody sportowe 
oraz obozy szkoleniowe 

        

4. Wynagrodzenie trenerów/instruktorów          

5. Ubezpieczenie zawodników         

6. Opieka medyczna/lekarska         

7. Zakup artykułów medycznych         

8. Wynajem obiektów sportowych         

9. Zakup sprzętu sportowego         

10. Udział w obozach szkoleniowych         

11. Zakup wody mineralnej         

12. Zakup napojów         

13.          

Razem    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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8. Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania (do sprawozdania załącza się kopie faktur i rachunków 

Lp. Nr dokumentu 
księgowego 

Data 
wystawienia 
dokumentu 
księgowego 

Nazwa kosztu Wartość 
całkowita 
faktury/ 

rachunku w 
zł. 

Koszt 
związany z 
realizacją 
zadania 

Koszt 
poniesiony ze 

środków 
pochodzących 

z dotacji  
w zł 

Koszt 
poniesiony 
ze środków 
własnych  

w zł 

Koszt 
poniesiony z 

innych 
środków 

finansowych 

Data 
zapłaty 
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III. Informacje dodatkowe: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Oświadczam(y), że: 

1. Od daty zawarcia umowy nie zmienił się nasz status prawny, 
2. Wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i 

prawnym, 
3. Wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków zostały faktycznie poniesione na realizację 

zadania opisanego w ofercie i w terminie wskazanym w umowie. 
 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów 

 

Data…………………………………… 

 

Załączniki do sprawozdania: 

1. …………………………… 
2. ………………………….. 
3. ………………………… 
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