Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie naboru wniosków od klubów sportowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu
Gminy Tuszyn w 2021 r.
1. Ogłaszam nabór wniosków klubów sportowych o udzielenie dotacji celowej w 2021 r.
2. Dotacja udzielona klubowi sportowemu ma służyć realizacji celu publicznego z zakresu sportu,
określonego w § 2 Uchwały Nr XX/115/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 10 listopada 2011 r.
(zwanej dalej „Uchwałą”) w sprawie określenia Warunków i trybu finansowania zadania własnego,
polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na
terenie Gminy Tuszyn oraz wskazania celu publicznego z zakresu sportu jaki Gmina zamierza
osiągnąć (zwanymi dalej „Warunkami”).
3. Zaplanowane w projekcie budżetu Gminy Tuszyn na rok 2021 środki mogące być przeznaczone
na dotacje celowe dla klubów sportowych wynoszą 125.000,00 zł.
4. Dotacja może być przyznana klubowi jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu
przez jego członków, i/ lub zwiększy dostępność dzieci, młodzieży i osób dorosłych - mieszkańców
Gminy Tuszyn do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub. W szczególności, środki
dotacji mogą być przeznaczone na:
1) realizację programów szkolenia sportowego;
2) zakup sprzętu sportowego i ubiorów sportowych;
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
5) sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej;
6) pokrycie kosztów obsługi sędziowskiej oraz opieki medycznej w trakcie zawodów
i rozgrywek sportowych;
7) dożywianie zawodników;
8) zabezpieczenie bezpieczeństwa imprez i zawodów sportowych.
5. Wniosek o przyznanie dotacji może składać klub sportowy prowadzący działalność na terenie
Gminy Tuszyn i realizujący zadania na rzecz jej mieszkańców, niedziałający w celu osiągnięcia
zysku.
6. Wniosek powinien zostać sporządzony elektronicznie, przy pomocy edytora tekstu na
formularzu, którego treść ustala załącznik Nr 1 do Warunków (do pobrania z Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Tuszynie – zakładka: „Sport” - „Aktualności”).
7. Wniosek należy składać do dnia 22 lutego 2021 r. osobiście, w sekretariacie UM w Tuszynie
lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miasta w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080
Tuszyn.
Do wniosku dołącz się „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” (do pobrania
z BIP Urzędu - zakładka: „Sport” - „Aktualności”).
8. Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w zakresie spraw majątkowych klubu, zgodnie z zapisami wynikającymi z właściwego rejestru.
9. Informację o wnioskach złożonych przez kluby sportowe, zawierającą nazwę klubu oraz
wysokość wnioskowanej kwoty dotacji, podaje się do wiadomości publicznej poprzez publikację w
BIP Urzędu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
10. Złożone wnioski zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej, których dokona powołana
przez Burmistrza „Komisja ds. zaopiniowania złożonych przez kluby sportowe wniosków”.

11. Ze względów formalnych odrzuceniu podlegać będą wnioski:
1) niekompletne, w tym bez wymaganych załączników;
2) w których kopie załączników nie zostały podpisane „za zgodność”;
3) złożone na niewłaściwym formularzu;
4) nieprawidłowo wypełnione (nie przy pomocy edytora tekstu);
5) niepodpisane, bądź podpisane przez osoby nieuprawnione;
6) złożone przez kluby niedziałające na terenie Gminy Tuszyn.
7) złożone po terminie;
12. Oceniając wniosek pod względem merytorycznym Komisja kierować się będzie wyłącznie
zasadami określonymi w Uchwale, w tym uwzględni:
1) zgodność zakładanych działań klubu ze wskazanym w § 2 Uchwały celem publicznym
Gminy Tuszyn z zakresu sportu;
2) zgodność planowanych przez klub wydatków i kosztów rodzajowych zadania,
finansowanych ze środków dotacji, z zasadami określonymi w § 5 ust.2 Warunków;
3) racjonalność i praktyczną możliwość realizacji planowanych przez klub przedsięwzięć
i działań;
4) rzetelność przedstawionej przez klub kalkulacji kosztów zakładanej działalności sportowej,
w tym w odniesieniu do jej zakresu rzeczowego oraz ilości adresatów;
5) analizę i ocenę realizowanych przez klub w latach poprzednich przedsięwzięć i zadań
z zakresu sportu wspieranych finansowo przez Gminę, biorąc pod uwagę rzetelność, jakość
i terminowość ich wykonania oraz rzetelność rozliczenia otrzymanych na ten cel środków
publicznych.
13. Decyzję w sprawie przyznania klubowi dotacji oraz jej wysokości podejmuje Burmistrz Miasta
Tuszyna, po zapoznaniu się z opinią komisji oceniającej wnioski, w terminie do 10 dni roboczych
od daty zakończenia przyjmowania wniosków.
Burmistrz może przyznać dotację więcej niż jednemu klubowi sportowemu.
14. Przyznanie dotacji na poziomie niższym niż kwota wnioskowana wymaga złożenia przez klub,
w terminie 5 dni roboczych od dnia ukazania się informacji, o której mowa w pkt 15, aktualizacji
wniosku w zakresie, co najmniej: kalkulacji przewidywanych kosztów działalności sportowej
oraz przewidywanych źródeł finansowania (Rozdział IV i V wniosku – formularz aktualizacji
do pobrania ze strony BIP UM w Tuszynie – zakładka: „Sport” - „Aktualności”).
Niezłożenie aktualizacji w terminie, o którym mowa wyżej, oznaczać będzie wycofanie wniosku
przez klub.
15. Informację o przyznaniu klubom sportowemu dotacji podaje się do wiadomości publicznej
poprzez jej publikację w BIP Urzędu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UM w Tuszynie.
16. Dotację przekazuje się na podstawie pisemnej umowy pomiędzy Gminą Tuszyn i klubem
sportowym, zawartej niezwłocznie po podjęciu decyzji o przyznaniu dotacji.
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