
BURMlSTR/ ;rROSNIEWIC
ul. Poznańska 5

99-340 Krośniewice, wo;, lódzkie ZARZĄDZENIE NR 32i2017
BURMISTRZA KROSNIEWIC

z dnia9 marca2017 r.

w sprawie określenia przedsięwzięć sportowych, na które przewiduje się dotacje celowe z budżetu Gminy Krośniewice

Napodstawieart.30ust.1 ustawyzdnia8marca1990r.osamorządziegminnym(Dz.U, z2016r.poz.446, 1579i|948)
oraz rla podstawie § 6 uchwĄ Nr LXV368/10 Rady Miejskiej wKrośniewicach zdnia 10 listopada 2010 roku w sprawie
okręślenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krośniewice w zakresię tworzęnia warunków
sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj, Łódzkiego Nr 38, poz. 350 i 351), zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków na realizację przedsięwzięć
w zakresie sportu, zgodnie z zŃącznikiem do niniejszego zatządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.
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Burmistrza krośniewic

zdnia9 marca}0l7 r.

INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIACH SPORTOWYCH,
NA KTÓRE MoGĄ BYĆPRZEZNACZoNE DOTACJE ZBaDżETa GMINY xnÓŚNInwrcn

Burmistrz krośniewic
informuje, że ogłasza nabór wniosków na realizację przedsięwzięć w zakresie spońu

Na podstawie § 6uchwĄ Nr LXV368/I0 Rady Miejskiej wKrośniewicach zdnia 10listopada 2010roku wsprawie
okręślęnia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krośniewicę w zakręsie tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi spońu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z20Il r. Nr 38, poz. 350 i 35l);

Burmistrz krośniewic
informuie. że ogłasza nabór wniosków na realizacie przedsiewzieć w zakresie spońu

I. Przedmiot zgłaszanych wniosków

Przedmiotęm zgłaszarrych wniosków mogą być przedsięwzięcia służące realizacji niżej wymienionego celu
publiczrrego:

l) poprawa warunków uprawiania sportu na terenię Gminy Krośniewice;

2) zrłiększenie dostępności mieszkańców Gminy Krośniewice do działalności sportowej;

3) popularyzacja uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności ftzycznej;

4) zaspokajanie potrzeb społecznych poprzęz integrowanie się mieszkańców Gminy Krośnięwicę podczas imprez
o charakterze sportowym;

5) rozwój sportu na terenie Gminy Krośniewice;

6) poprawa warunków uprawiania spońu i dostępności społeczności lokalnej do udziału w widowiskach sportowych.

II. Rodzaj przedsięwzięcia i rrTsokość kwoĘ środków finansołrych w trybie dotacji celowej przeznaczonych na
wsparcie przedsięwzięcia

l. Realizacja płogramu szkolenia sportowego oraz udziału zawodach społtowych dzieci, mlodzieży i dołosĘch.

2. Przewidywana kwota dotacji w 2017 roku 70 000 zŁ

III. Szczegółowe warunki realizacji proponowanych przedsięwzięć

1. Zakres rcalizacji przedsięwzięcia musi być zgodny z dzińalnością statutową wnioskodawcy.

2. Realizacja przedsięwzięcia będzie zlecana podmiotom prowadzącym dziŃalność spońową na terenie Gminy
krośniewice,
o których mowa w§ 1ust.3uchwaĘ Nr LXV368/10 Rady Miejskiej wKrośniewicach zdnia 10listopada 2010roku
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krośnievlice w zakresie tworzenia warunków
sprryjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 20l1 r. Nr 38, poz. 350 i 35l).

3. 3. Przedsięwzięcia powinny być realizowane z dbałością o porytl.wny wizerunek gminy, zfisady spońowęgo
i kulturalnego zachowania kibiców oraz kulturalnych metod kibicowania.

IV. Termin, miejsce i warunki składania wniosków

1.Przedsięwzięcia mogąbyć realizowane od 1 stycznia2017 r. do 31grudnia 2017 r,,jednakZe kosźy poniesione przed
datązawarcia umowy nie mogą zostać pokryte z przy manej dotacji.

2. Termin realtzacji i zakońęzęnia zadania zostanie określony w umowie zawartej z oferentem,

3. Czas realizacji powinien obejmować okres plzygotowania i przeprowadzenia przedsięwzięcia.

4. Tęrmin składania wniosków o dotację upĘwa: 31 marca 2017 roku.

5. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach (pokój nr l2), ul. Poznańska 5, lub
ptzesłać pocńąna adręs Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, ul. Poznńska 5,99-340 Krośnięwice (decyduje data wpĘwu
do Urzędu Miejskiego).

6. Wnioski przesyłane drogą elektroniczrą nie będą rozpatrywane.
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7.Wnioski naleĘ złoĘć zgodnie ztreścią § 7ust.2uchwĘ Nr LXI/368/I0 Rady Miejskiej wKrośniewicach zdnia
l0 listopada 20 10 roku w sprawie okręślęnia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krośniewicę w zakresie
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. l|oj. Łódzkiego z 20l l r. Nr 38, poz. 350 i 35l).

8, Wymagane zńączniki mogą być dołączone w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę
uprawnioną do reprezentacji wnioskodawcy.

9. Do wniosku mogą być dołączone inne informacje i dokumenty doĘczące składanego wniosku ważnę ze względu na
r ealizaĄę przedsięwzięcia.

V. Kryteria ocen rozpatrywanych wniosków

Przy rozpatrywaniu wniosków o realizację przedsięwzięcia Komisja bierze pod uwagę:

l) zgodność wniosku zzadaniami statutowymi podmiotu;

2) wartość mer rĄory cznąwniosku;

3) przedstawionąkalkulację kosźów w odniesieniu do zakresu tzeczowego i celu przedsięwzięcia;

4) ocenę wniosku w zakręsię możliwości realizacji przedsięwzięciaprzezwnioskodawcę;

5) ocenę wykonania przedsięwzięć przez wnioskującego w okresie poprzednim, w zakresie rzete|ności i terminowości ich
realizacji oraz rozliczęnia otrrymanych na tęn cęl środków, Nie dotyczy wnioskodawców nie korzystających dotychczas
ze wsparcia finansowego gminy.

Dodatkowych informacji udzielająpracownicy Referatu OświaĘ, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego
w Kr ośniewic ach, pokój nr ], tel. 2 4 2 5 2 3 0 2 4, email : oswiata@krosniewice.pl
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