
OŚ.426.1.2022.Asz             Byczyna, 14 stycznia 2022 r. 
 

NABÓR WNIOSKÓW 
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  

WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W 2022 ROKU 
  

 
Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1133 ze zm.), a także Uchwały 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 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r. poz. 98) 
 

ogłaszam nabór wniosków  
na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2022 roku. 

 
 

Na dofinansowanie sportu w 2022 roku przeznacza się kwotę 
85.000,00 zł  

z podziałem na poszczególne dyscypliny sportu: 
 

1. PIŁKA NOŻNA 60.000,00 zł. 
2. SZACHY 3.000,00 zł. 
3. SZTUKI WALKI 11.000,00 zł. 
4. TENIS STOŁOWY 11.000,00 zł. 

 
 

Termin składania wniosków 
 

na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania sportu w 2022 r. wyznacza się  
 

od dnia 17 stycznia 2022 r. (poniedziałek) do dnia 2 lutego 2022 r. (środa) do godz. 17.30. 
 
 

I. WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO 
Wsparcie finansowe może otrzymać klub sportowy, który realizuje co najmniej jeden cel 
publiczny określony w § 3 ww uchwały. 
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,  
d) zapewnienie warunków do osiągania wyższych wyników sportowych przez 

zawodników klubu sportowego,  
e) popularyzację uprawiania sportu,  
f) promocję sportu i aktywnego stylu życia. 
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Dotację z budżetu gminy Byczyna mogą otrzymać kluby sportowe, prowadzące działalność 
sportową na terenie Gminy Byczyna, niedziałające w celu osiągniecia zysku. 
Klub sportowy ubiegający się o dotację składa wniosek do Burmistrza Byczyny  
o udzielenie dotacji, który został określony w załączniku nr 1 do Uchwały 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. 
Warunkiem ubiegania się przez kluby sportowe o dotację na realizację zadania, którego cel 
publiczny określono w uchwale jest zrzeszenie w klubie sportowym zawodników 
uprawiających określoną dyscyplinę sportową i posiadających licencję zawodnika wydaną 
przez uprawniony do tego polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument 
uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym. 
 
II. WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ TERMIN ICH REALIZACJI: 
Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie środków publicznych na realizację zadania 
zobowiązany jest złożyć wniosek zgodny z Załącznikiem nr 1 do Uchwały 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 wraz z wymaganymi załącznikami 
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, I 
piętro pok. nr 19 lub przesłać pocztą na ww. adres (decyduje data wpływu). 
 
Druki wniosków o udzielenie wsparcia finansowego rozwoju sportu dostępne są  
w Urzędzie Miejskim w Byczynie, II piętro, pok. nr 23 oraz na stronie internetowej gminy 
www.byczyna.pl oraz bip.byczyna.pl w zakładce Organizacje pozarządowe → Sport 
- wniosek powinien gwarantować wysoką jakość wykonania zadania mając na względzie 

efektywność, rzetelność i prawidłowość wykorzystania środków publicznych,  
- wszystkie pola formularza muszą być wypełnione,  
- wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie. Koperta powinna zawierać 

pieczęć nagłówkową wnioskodawcy bądź odręcznie napisaną nazwę i adres podmiotu, 
tytuł zadania oraz nazwę wybranej dyscypliny sportowej, ogłoszonej w powyższym 
naborze wniosków.  

Do wniosku należy dołączyć: 
1) aktualny odpis z rejestru albo z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej 
danego klubu sportowego, 
2) aktualny odpis statutu. 

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

a) skład komisji, 
b) zadania i zasady pracy komisji. 

- Wybór projektów dokonywany jest w ramach dwóch etapów procedury konkursowej. 
- W pierwszym etapie konkursu komisja dokonuje oceny formalnej zgodnie z kartą oceny 

formalnej stanowiącą załącznik nr 2 do ww uchwały. 
- 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. 

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

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



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

- 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. 

- 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 ww uchwały oraz wysokością środków budżetowych 
przeznaczonych na realizację danego rodzaju zadania. 

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

- Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
- Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami nie będą zwracane. 
- Data rozpoczęcia zadania będzie określona w umowie, nie może być wcześniejsza od 

daty rozstrzygnięcia konkursu, data zakończenia zadania nie późniejsza niż do  
15 grudnia 2022 r. 

                                                                                                                                                                           
Z dotacji stanowiącej do 90% ogółu kosztów złożonego wniosku dot. wsparcia 
rozwoju sportu mogą być finansowane wydatki z tytułu: 

1) realizację programów szkolenia sportowego, 
2) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia 

sportowego, 
3) zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie 

posiadanego sprzętu sportowego, 
4) 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.).  

5) sfinansowanie kosztów zabezpieczenia i ubezpieczenia imprez i zawodów,  
6) dofinansowanie doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji kadry szkoleniowej. 
7) wynagrodzenia kadry szkoleniowej oraz sfinansowanie stypendiów sportowych, 

pod warunkiem, że wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków 
klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej 
do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub. 
 
Z dotacji nie mogą być finansowane: 

1) transfery zawodnika z innego klubu sportowego,  
2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub 

zawodnika danego klubu, 
3) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu 

papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, 
4) koszty które beneficjent poniósł na realizacje zadania przed zawarciem umowy 

o udzielenie dotacji, 
5) koszty remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń służących zawodnikom klubu 

sportowego do uprawiania sportu, 
6) koszty zakupu urządzeń i sprzętu zaliczanego do majątku trwałego zgodnie 

z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych,  
7) koszty wyżywienia. 

 
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 ww uchwały. 
 
Burmistrz Byczyny informuje o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków oraz o przyznanych 
kwotach dotacji na poszczególne zadania poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie 
internetowej gminy www.byczyna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
(bip.byczyna.pl) 
Ponadto o przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji kluby sportowe zostaną powiadomione 
pisemnie. 
Podstawą przekazania dotacji jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Byczyna a klubem 
sportowym.  
 

VI.  ZADANIA ZREALIZOWANE W 2021 ROKU: 
Burmistrz Byczyny w 2021 r. przeznaczył na dotacje na zadania publiczne z zakresu 
wspierania rozwoju sportu w łącznej kwocie 70.000,00 zł. 
  
 
         

                                          

                                                                                         

                                                                                         Burmistrz Byczyny 

                                                                                         /-/ Iwona Sobania 

 


