
Zarządzenie nr 3/2014 

Wójta Gminy Rzezawa  

z dnia 15 stycznia 2014 r. 

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych  

w ramach zadania własnego Gminy Rzezawa w zakresie sprzyjania rozwojowi 

sportu w 2014 roku. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), w związku z art. 221 ust. 1 i 2 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.),  

w wykonaniu uchwały Nr XXI/140/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 01 lutego 2013 r. w sprawie: 

określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania 

własnego Gminy Rzezawa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 

zarządzam co  następuje: 

§ 1.1. Ogłaszam nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach zadania 

własnego Gminy Rzezawa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2014 roku. 

2. Dofinansowanie projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Rzezawa ma 

służyć realizacji celu publicznego, jakim jest: 

 poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników w klubach sportowych na terenie 

Gminy Rzezawa  

 zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej 

przez kluby sportowe. 

§ 2.1. Nabór wniosków odbywa się w terminie od 16 stycznia 2014 do 30 stycznia 2014 roku. 

2. Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Rzezawa lub przesyłać na adres 

korespondencyjny Urząd Gminy Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa  (decyduje data wpływu 

do Urzędu). 

3. Wzór wniosku o dofinansowanie został zamieszczony na stronie internetowej www.rzezawa.pl. 

§ 3.1. Do złożenia wniosku uprawniony jest klub sportowy, spełniający łącznie poniższe warunki: 

1) jest osobą prawną, 

2) prowadzi działalność na terenie Gminy Rzezawa, 

3) nie działa w celu osiągnięcia zysku. 

2. Nie spełnienie przez klub któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1 skutkuje 

pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

§ 4. Przedmiot dofinansowania, tryb wyboru projektów, które otrzymają dofinansowanie, warunki 

otrzymania dofinansowania oraz wzór wniosku o udzielenie dofinansowania określa uchwała  

Nr XXI/140/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 01 lutego 2013r. w sprawie: określenia warunków 

oraz trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy 

Rzezawa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. 

§ 5. Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione w okresie od dnia podpisania umowy  

z Gminą Rzezawa do dnia zakończenia realizacji projektu, nie później jednak niż do dnia  

20 grudnia 2014 roku. 

§ 6.1. Dofinansowanie może być udzielone do wysokości środków przewidzianych na ten cel  

w budżecie w roku 2014, tj. do łącznej wysokości 100 000,00 zł. 

http://www.rzezawa.pl/


2. Dofinansowanie może być udzielone w wysokości niższej niż wnioskowane – w takim 

przypadku Wnioskodawca może negocjować korektę harmonogramu oraz zakresu 

rzeczowego i finansowego projektu lub wycofać swój wniosek. 

3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dofinansowania. 

§ 7.1. Wniosek oraz komplet załączników dla swej ważności winny być opatrzone datą, 

pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób.  

2. Nie spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 1 skutkuje pisemnym wezwaniem 

Wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych wniosku w nieprzekraczalnym terminie  

2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez 

rozpatrzenia. 

§ 8. Ustalam wzór zawiadomienia o ogłoszeniu naboru, o którym mowa w § 1, w brzmieniu 

załącznika do niniejszego zarządzenia. 

§ 9. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie opublikowane na oficjalnej stronie internetowej  

www.rzezawa.pl, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rzezawa. 

§ 10. Informacja o udzieleniu dotacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy 

Rzezawa. 

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rozwoju i Promocji. 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 


