
ZARZĄDZENIE NR 4/2017
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 3 stycznia 2017 roku

w sprawie ogłoszenia informacji o wysokości zaplanowanych środków
finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w
poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2017 roku na terenie Gminy
Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j.  Dz.  U.  z  2016 roku,  poz.  446 ze zm.),  w związku z  §  4 ust.  1
Uchwały Nr XXIX/217/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2012
roku w sprawie określenia warunków i  trybu finansowania rozwoju sportu na
terenie Gminy Żarów zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam informację o wysokości zaplanowanych środków finansowych
na  realizację  zadań  publicznych  z  zakresu  rozwoju  sportu,  w  poszczególnych
dyscyplinach sportowych w 2017 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją
o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej.

2.  Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.

§2. Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej,

b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie,

c) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Na podstawie  §  4  ust.  1  Uchwały  Nr  XXIX/217/2012 Rady Miejskiej  w
Żarowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Żarów Burmistrz Miasta Żarów
ogłasza  informacje  o  wysokości  zaplanowanych  środków  finansowych  na
realizację zadań publicznych w poszczególnych dyscyplinach sportowych na dany
rok  wraz  z  informacją  o  możliwości  składania  wniosków  o  udzielenie  dotacji
celowej.
W związku z powyższym uzasadnionym jest podjęcie niniejszego zarządzenia.



Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2017
Burmistrza Miasta Żarów 

z dnia 3 stycznia 2017 roku

Burmistrz Miasta Żarów

ogłasza z  dniem 3 stycznia 2017 roku informację  o  wysokości  zaplanowanych
środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu,
w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2017 roku na terenie Gminy Żarów
wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej.

L.p. Nazwa zadania publicznego: Kwota dotacji

1. Dotacja  na  działania  z  zakresu  rozwoju  sportu  –  piłka  nożna  w
gminie Żarów, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Żarów 100.000 zł

2. Dotacja  na  działania  z  zakresu  rozwoju  sportu  –  piłka  nożna  w
środowisku wiejskim gminy Żarów w Kalnie. 11.500 zł

3. Dotacja  na  działania  z  zakresu  rozwoju  sportu  –  piłka  nożna  w
środowisku wiejskim gminy Żarów w  Mrowinach. 17.000 zł

4.
Dotacja  na  działania  z  zakresu  rozwoju  sportu  –  piłka  nożna  w
środowisku wiejskim gminy Żarów w Łażanach. 12.500 zł

5.
Dotacja  na  działania  z  zakresu  rozwoju  sportu  –  piłka  nożna  w
środowisku wiejskim gminy Żarów w Wierzbnej. 11.500 zł

6. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – lekka atletyka 5.000 zł

7. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka ręczna 5.000 zł

8. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka siatkowa i
koszykówka 12.500 zł

9. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – szachy 11.500 zł

10. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – współzawodnictwo 
szkolne w różnych  dyscyplinach i konkurencjach sportowych 9.000 zł

11. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – modelarstwo 2.500 zł

12. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – szkolenia i udział w
zawodach sportowych dzieci i młodzieży z gminy Żarów w zakresie
piłki siatkowej

19.000 zł

13. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – judo 3.000 zł

I. Warunki i tryb przyznania dotacji określone są w Uchwale Nr XXIX/217/2012 
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia 
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Żarów.

II. Nabór  wniosków  dotyczy  realizacji  zadań  publicznych  w  zakresie  rozwoju
sportu w 2017 roku. Celem zadania jest wparcie lub powierzenie realizacji zadań
publicznych z dziedziny rozwoju sportu na terenie Gminy Żarów.



III. Termin i warunki składania wniosków: 

1. Kompletne wnioski należy składać w terminie do 13 stycznia 2017 roku, do
godz.15:30  w  Biurze  Obsługi  Klienta  Urzędu  Miejskiego  w  Żarowie,
ul. Zamkowa 2.

    2. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.                  
3. Do wniosku należy dołączyć aktualny statut lub inny dokument organizacyjny
oraz  dokument  rejestracyjny  podmiotu,  z  którego  wynikają  jego  zadania,
pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu klubu sportowego.       
4.  W przypadku braków formalnych wniosku,  Burmistrz  Miasta Żarów wzywa
podmiot do uzupełnienia braków we wskazanym terminie. Wniosek, którego wad
nie usunięto lub który nie został uzupełniony we wskazanym terminie pozostawia
się bez rozpatrzenia.
5. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
6.  Decyzję  o  udzieleniu  dotacji  podejmuje  Burmistrz  Miasta  Żarów.  Decyzja
Burmistrza Miasta Żarów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
7.  W przypadku,  kiedy  rozgrywki  piłkarskie  (mecz)  nie  odbędą się  z  przyczyn
klubu sportowego, który otrzyma dotację, tzw. walkower, przyznana kwota dotacji
zostanie pomniejszona o 5%.

   Wniosek o udzielenie dotacji celowej z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy 
Żarów stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Szykowna, tel.74 8580591 wew. 363. 



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

(Pieczęć podmiotu)

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Żarów.

1. Dane kontaktowe podmiotu (klubu sportowego) ubiegającego się o dofinansowanie:

1) pełna nazwa:

...............................................................................................................................................................................

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze:

...............................................................................................................................................................................

3) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: ........................................................................................................

4) numer NIP ................................................................, numer REGON .......................................................

5) dokładny adres:
…..........................................................................................................................................................................

6) tel.: ............................................................................... e mail: ...................................................................

7) numer rachunku bankowego: ......................................................................................................................

nazwa banku: ....................................................................................................................................................

8) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy:

a) ......................................................................................................................................................................

b) ......................................................................................................................................................................

c) ......................................................................................................................................................................

9) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko oraz numer 
telefonu kontaktowego): 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

2. Termin i miejsce realizacji zadania

    ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................



3. Opis zadania - nazwa, cele zadania oraz zakładane efekty:

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

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

4. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania:

L.p. Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne i

administracyjne związane z
realizacją zadania)

Koszt całkowity
zadania
(w zł)

Wnioskowana kwota
dotacji
(w zł)

Wkład własny oraz
z innych źródeł

( w zł)

1.

2.

Ogółem:

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

5. Przewidywane źródła finansowania zadania:

Źródło finansowania zł %

Wnioskowana kwota dotacji

Finansowe środki własne oraz z innych źródeł

Ogółem: 100

6. Zasoby kadrowe, ich kwalifikacje i doświadczenie pozwalające osiągnąć zamierzony cel:

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

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

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



7. Wkład rzeczowy (np. lokal, sprzęt, materiały), osobowy (np. wolontariusze):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

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

8. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych
zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną):

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

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Oświadczam/y, że:

1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszego podmiotu,

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

................................................................... ......................................................................
         (pieczęć podmiotu)           (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób

upoważnionych do reprezentowania podmiotu)

Data ...............................................................

Załączniki:

1.  Aktualny wypis  z Krajowego Rejestru Sądowego,  innego rejestru lub ewidencji,  właściwego dla
danego podmiotu.

2. Aktualny statut.

3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2016 r.

4.  Oświadczenie podmiotu, że nie posiada zaległości finansowych w stosunku do właściwego Urzędu
Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
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