
UCHWAŁA NR XXXIII/304/2021 
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE 

z dnia 4 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu 
wspierania rozwoju sportu w klubach sportowych w Gminie Wschowa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 - ze zm.) 
w związku z art. 27 ust. 1 i 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) oraz art. 221 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305 - ze zm.), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb finansowania przez Gminę 
Wschowa zadań z zakresu rozwoju sportu, realizowanych przez kluby sportowe, 
działające na terenie Gminy Wschowa. 

2. Wspieranie finansowe następować będzie w formie dotacji celowej, zwanej 
dalej dotacją, przyznanej klubowi sportowemu na warunkach i w trybie 
określonym w niniejszej uchwale. 

3. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielonych na 
podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie (tj. Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.). 

Rozdział 2. 
Cel publiczny z zakresu sportu 

§ 2. Upowszechnianie oraz tworzenie, a także poprawa warunków uprawiania 
sportu w klubach sportowych na terenie Gminy Wschowa stanowi cel publiczny, 
który Gmina Wschowa zamierza realizować w formie: 

1) udzielania dotacji na realizację zadań statutowych klubów sportowych, 

2) udostępniania na preferencyjnych warunkach obiektów sportowych na 
zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

3) dofinansowania do zakupu sprzętu sportowego, 

4) tworzenia warunków do udziału zawodników we współzawodnictwie 
sportowym, 

5) podnoszenia standardu szkolenia sportowego, 

6) zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy do uprawiania sportu. 
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Rozdział 3. 
Warunki otrzymania dotacji 

§ 3. 1. O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe prowadzące 
działalność sportową, w szczególności kluby sportowe, działające na terenie 
Gminy Wschowa, które nie działają w celu osiągnięcia zysku. 

2. Dotacja może być przeznaczona na dofinansowanie wydatków z tytułu: 

1) realizacji programów szkolenia sportowego, w tym: 

a) finansowanie wynagrodzeń trenerów i instruktorów (wysokość 
wynagrodzenia dla trenera określa klub, przy czym dofinansowanie Gminy 
Wschowa w ramach realizacji zadania nie może obejmować więcej niż 
8 godzin pracy trenera tygodniowo, w wysokości 30 zł/h, tj. do kwoty 
1080 zł /miesięcznie brutto), 

b) dofinansowanie kosztów pobytu zawodników i kadry szkoleniowej na 
zgrupowaniach, konsultacjach szkoleniowych oraz zawodach, w tym kosztów 
wyżywienia, zakwaterowania, transportu, wynajmu obiektów sportowych 
i sprzętu sportowego, opłat startowych i wpisowych, 

c) badania lekarskie zawodników, 

d) ubezpieczenie zawodników i kadry szkoleniowej, 

e) zakup licencji oraz opłat związkowych, 

f) zakup sprzętu i strojów sportowych, 

g) pokrycie kosztów wynajmu bazy i zaplecza sportowego, 

h) zakup artykułów medycznych pierwszej pomocy, 

i) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych na terenie Gminy 
Wschowa, w tym: 

- delegacji i wynagrodzenia licencjonowanych sędziów sportowych, 

- obsługi medycznej, 

- posiłków regeneracyjnych i napojów dla zawodników uczestniczących 
w zawodach, 

- ubezpieczenia zawodników, 

- zakupu nagród, medali, pucharów, 

j) obsługę administracyjno-finansową zadania, w tym koszty biurowe 
niezbędne do realizacji zadania, 

2) organizacji zawodów i turniejów sportowych co najmniej o zasięgu lokalnym, 
skierowanym do przynajmniej 40 uczestników, w tym: 

a) pokrycie kosztów wynajmu bazy i zaplecza sportowego, 
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b) zakup medali, nagród i pucharów, 

c) obsługę medyczną zawodów, 

d) posiłki regeneracyjne dla zawodników, 

e) delegacje i wynagrodzenie licencjonowanych sędziów sportowych, 

f) ubezpieczenia zawodników, 

g) zakup niezbędnego wyposażenia. 

3. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane: 

1) koszty, które klub sportowy poniósł na zadanie, a które nie zostały ujęte we 
wniosku o przyznanie dotacji, 

2) koszty, które klub sportowy poniósł przed zawarciem umowy o dotację, 

3) transfery zawodników, 

4) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na zawodnika bądź 
klub sportowy, 

5) zakupy gruntów, 

6) zakupy lub budowa budynków, 

7) działalność gospodarcza, 

8) koordynacja zadania. 

Rozdział 4. 
Tryb udzielenia dotacji celowej 

§ 4. 1.  Wysokość dofinansowania zadań z zakresu poszczególnych dyscyplin 
sportowych, zostanie określona w zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy 
Wschowa. 

2. Dotacja na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu jest przyznawana na 
pisemny wniosek klubu sportowego. 

3. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu 
rozwoju sportu - szkolenie sportowe, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

4. Wnioski powinny zostać złożone w terminie do 30 listopada roku 
poprzedzającego rok budżetowy, w którym będzie realizowane zadanie. 

6. Każdy klub w postępowaniu o udzielenie dotacji z zakresu szkolenia może 
w jednej dyscyplinie złożyć tylko jeden wniosek. 

7. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich danych wskazanych we wzorze, może 
zostać on uzupełniony, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania o jego 
uzupełnienie. 

8. Wniosek, który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia. 
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9. Wysokość dotacji udzielonej klubowi zostanie ogłoszona w formie 
zarządzenia. Klub jest zobowiązany w terminie 14 dni od terminu otrzymania 
informacji do złożenia aktualizacji wniosku, zgodnego z wysokością przyznanego 
dofinansowania. 

11. Do oceny merytorycznej dopuszczone zostaną wnioski spełniające wymogi 
formalne. 

12. Złożone wnioski będą rozpatrywane pod względem formalnym 
i merytorycznym przez komisję opiniującą, powoływaną każdorazowo przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w drodze zarządzenia. 

13. Członkami komisji opiniującej nie mogą być osoby związane z klubami 
sportowymi. 

14. Pracami komisji opiniującej kieruje przewodniczący wskazany przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa. 

15. Komisja rozpatruje złożone wnioski bez zbędnej zwłoki. 

16. Decyzje komisji mają charakter rekomendacji i nie są zobowiązujące dla 
Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa. 

17. Decyzję o udzieleniu dotacji i jej wysokości podejmuje Burmistrz Miasta 
i Gminy Wschowa w drodze zarządzenia. 

18. Informacje o przyznanych dotacjach umieszczane są w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Wschowa. 

19. Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy zawartej z klubem 
sportowym. 

20. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej wniosek 
o udzielenie dotacji celowej, który podlegał ocenie przez komisję opiniującą. 

21. Klub sportowy, z którym zostanie zawarta umowa, zobowiązuje się do 
umieszczania logo Gminy Wschowa na wszystkich materiałach, w szczególności 
promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących 
realizowanego zadania, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób 
zapewniający jego dobrą widoczność. 

Rozdział 5. 
Kryteria oceny wniosków 

§ 5. 1. Do składania ofert dopuszczone są kluby sportowe, które walczą 
o wynik sportowy w rywalizacji Mistrzostw Polski. Kluby i stowarzyszenia, które 
nie uczestniczą w rywalizacji Mistrzostw Polski mogą pozyskiwać środki na 
rozwój kultury fizycznej i sportu z innych programów gminnych. 

2. Do składanie ofert dopuszczone są kluby i stowarzyszenia sportowe 
działające na terenie miasta i gminy Wschowa, w których min 80% 
członków/zawodników rekrutuje się ze Wschowy lub gminy Wschowa. 
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3. Trenerzy - poziom wykwalifikowania kadry trenerskiej, klasy:
 Mistrzowska Międzynarodowa - 5 Mistrzowska - 4 Pierwsza- 3 Druga - 
2 Instruktor - 1. 

4. Uprawnienia do prowadzenia zajęć na podstawie licencji w danej 
dyscyplinie:  A/kat. 1-3, B/kat. 2-2, C/kat. 3-1, szkolenia (udokumentowane 
szkolenia z dziedziny psychologii, rozwoju, certyfikaty) - 0,5 pkt za każdy, 
nie starsze niż 2 lata. Maksymalnie można uzyskać 3 pkt. 

5. Wynik sportowy - zgodnie z ideą zaniechania wczesnej specjalizacji, pod 
uwagę brane są tylko roczniki z lig od 13 lat i starsze za sezon rozgrywkowy 
miniony w stosunku do składania wniosku.   Zawody wojewódzkie 

Wynik/miejsce U13, U14 U15 U17 U19 U22 
1 3 3 4 5 6 
2 2 2 3 4 5 
3 1 1 2 3 4 

Zawody krajowe 

Wynik/miejsce U14 U15 U17 U19 U22 
1 6 6 7 8 9 
2 5 5 6 7 8 
3 4 4 5 6 7 
4 3 3 4 5 6 
5 2 2 3 4 5 

Zawody międzynarodowe 

Wynik/miejsce U14 U15 U17 U19 U22 
1 9 9 10 11 12 
2 8 8 9 10 11 
3 7 7 8 9 10 
4 6 6 7 8 9 
5 5 5 6 7 8 
6 4 4 5 6 7 
7 3 3 4 5 6 

6. Zgłoszone ligi/starty/zawody - planowane na kolejny sezon (sezon objęty 
wnioskiem) we wszystkich grupach szkoleniowych/rocznikach (w przypadku 
sportów indywidualnych brana pod uwagę jest łączna ilość zawodników z danego 
rocznika): 

1) zawody wojewódzkie - ilość grup x 1, waga x1, 

2) zawody krajowe - ilość grup x 2, waga x2, 

3) zawody międzynarodowe - ilość grup x 3, waga x3,  (składane za miniony 
sezon, lub lata wcześniejsze, jeżeli zawody nie odbywają się co roku). 
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7. Współczynnik treningowy - iloczyn łącznej ilości dzieci/łączna ilości 
treningów tygodniowo dla wszystkich uczestniczących w procesie szkoleniowym. 
∑Dzieci/∑treningów w klubie = X  Im niższy współczynnik X, tym wyższa 
punktacja.   20-15- 0 pkt; 14,99-10 - 1 pkt; 9,99-5 - 2 pkt; 4,99-0 - 3 pkt. 

8. Inne formy treningowe - udokumentowane, zorganizowane, regularne 
treningi odbiegające od głównej dyscypliny sportowej wpływające na poprawę 
ogólnej sprawności ruchowo-sportowej: 

1) 100%-75% zawodników - 3 pkt x każdy inny rodzaj treningu, 

2) 75%-50% zawodników - 2 pkt x każdy inny rodzaj treningu, 

3) 50%-35% zawodników - 1 pkt x każdy inny rodzaj treningu, 

4) 35%-0 zawodników - 0 pkt, 

5) dodatkowe 3 pkt (dla obu klubów) za każdy rodzaj treningu realizowany 
przez inny klub sportowy z Gminy Wschowa. 

9. Wkład własny (udokumentowane środki zewnętrzne - projekty, konkursy, 
opłaty członków, praca własna, wolontariusze): 

1) 0-20% - 0 pkt, 

2) 21-30% - 3 pkt, 

3) 31-50% - 4 pkt, 

4) 51-100% - 6 pkt. 

10. Reprezentowanie Gminy Wschowa przez kluby, zawodników, działaczy: 

1) Wschowa (oraz wszelkie odmiany gramatyczne w nazwie klubu) - 3 pkt, 

2) herb miasta Wschowa na strojach - 3 pkt. 

11. Samodzielne działania marketingowe klubów jednocześnie promujące 
miasto i gminę: 

1) transmisje meczowe z ekspozycją herbu i nazwy miasta - 3 pkt, 

2) relacje po zawodach sportowych z ekspozycją herbu i miasta - 3 pkt, 

3) materiały reklamowe i gadżety klubowe z ekspozycją herbu i miasta - 2 pkt, 

4) promowanie herbu i miasta w social mediach klubowych - 1 pkt. 

Rozdział 6. 
Sposób rozliczenia dotacji 

§ 6. 1. W terminie określonym w umowie klub sportowy rozlicza się 
z wykorzystanej dotacji oraz wykonania zadania. 

2. Przyznana dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu 
w sprawozdaniu. 
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3. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

4. Do rozliczenia dotacji stosuje się postanowienia zawartej umowy oraz 
przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania 
dotacji, polegających na jej wykorzystaniu niezgodnie z przeznaczeniem, 
pobraniem dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega ona 
zwrotowi na zasadach określonych w art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych. 

Rozdział 7. 
Kontrola realizacji zadania 

§ 7. 1.  Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa poprzez upoważnionych 
pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wschowa może kontrolować realizację 
zadań w szczególności: 

1) stan realizacji zadania, 

2) efektywność i rzetelność wykonania zadania, 

3) prawidłowość wykorzystania dotacji celowej z budżetu Gminy, 

4) prowadzenie dokumentacji księgowo-rachunkowej w zakresie wykorzystania 
dotacji celowej. 

2. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania lub po jego 
zakończeniu. 

3. O wszczęciu postępowania kontrolnego prowadzonego po zakończeniu 
realizacji zadania klub sportowy zostaje powiadomiony pisemnie z 3-dniowym 
wyprzedzeniem. 

4. Kontrole doraźne, w toku realizacji zadania, mogą odbywać się po 
dokonaniu zawiadomienia klubu sportowego telefonicznie lub na adres e-mail. 

5. W ramach kontroli mogą być badane dokumenty i inne nośniki informacji, 
które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania 
zadania. Kontrolujący mogą żądać udzielenia ustnych lub pisemnych informacji 
dotyczących wykonania zadania i wykorzystania środków finansowych, 
otrzymanych w ramach dotacji. 

6. Na żądanie kontrolującego, klub sportowy zobowiązany jest dostarczyć do 
miejsca wskazanego przez kontrolującego dokumentów lub innych nośników 
informacji, mogących mieć wpływ na rozliczenie dotacji. 

7. Prawo kontroli przysługuje kontrolującym zarówno w siedzibie 
kontrolującego, siedzibie klubu sportowego jak i w miejscu realizacji zadania. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A0C31DEB-91B6-4227-8687-C97DE236F1D8. Podpisany Strona 7



Rozdział 8. 
Przepisy końcowe 

§ 8. 1.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Wschowa. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej we 
Wschowie 

 
 

Hanna Knaflewska 
- Walkowiak 
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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr … /2021  

Rady Miejskiej we Wschowie  

z dnia 4 listopada 2021 r. 

   

WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA REALIZACJĘ 

ZADANIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU – SZKOLENIE SPORTOWE 
 

I. Podstawowe informacje dotyczące wniosku: 
 

1. Nazwa zadania 

publicznego 

 

 
 

2. Dyscyplina sportu  
 

 

3. Termin realizacji 
zadania publicznego  

Data 
rozpoczęcia 

 Data 
zakończenia 

 

 
II. Dane wnioskodawcy: 

 

1. Nazwa wnioskodawcy  
 

 

2. Numer w Krajowym 

Rejestrze Sądowym 
lub innej ewidencji 

 

 
 

3. Adres siedziby i adres 

do korespondencji 

 

4. Nazwa banku i nr 

rachunku bankowego 

 

5. Dane osób 
upoważnionych do 

składania wyjaśnień 
dotyczących wniosku 

(numer telefonu, 
adres poczty 

elektronicznej) 

 

6. Imiona i nazwiska 
osób upoważnionych 

do składania 
oświadczeń woli w 

imieniu 
wnioskodawcy, ich 
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stanowiska oraz nr 

PESEL 

 

III. Szczegóły dotyczące wniosku: 
 

1. Szczegółowy opis działań z uwzględnieniem harmonogramu tych 

działań. 

 

 

2. Trenerzy - poziom wykwalifikowania kadry trenerskiej (poziom 

wyszkolenia, dodatkowe kursy i szkolenia, wykształcenie 

kierunkowe) 
W zależności od dyscypliny istnieją różne szczeble rozwoju trenerskiego 

oraz różne nazewnictwo. Punkty przyznawane są na podstawie legitymacji 
i/lub certyfikatów dołączonych do wniosku z uwzględnieniem poziomu 

trenerskiego w danej dziedzinie)  

 

 

3. Wynik sportowy - zgodnie z ideą zaniechania wczesnej 

specjalizacji, pod uwagę brane są tylko roczniki z lig 13 lat i 
starsze za sezon rozgrywkowy miniony w stosunku do składania 

wniosku 
Według kryteriów zawartych w Uchwale  

 

 
 

 

4. Zgłoszone ligi/starty/zawody - planowane na kolejny sezon 
(sezon objęty wnioskiem) we wszystkich grupach 

szkoleniowych/rocznikach (w przypadku sportów 
indywidualnych brana pod uwagę jest łączna ilość zawodników z 

danego rocznika) 
Według kryteriów zawartych w Uchwale 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A0C31DEB-91B6-4227-8687-C97DE236F1D8. Podpisany Strona 2



Wniosek należy uzupełnić o potwierdzone i opłacone (jeżeli związek krajowy 

danej dyscypliny wymaga opłat) zgłoszenia do wybranych lig, wraz z 
kalendarium rozgrywek w planowanym sezonie  

 
 

 
 

 

5. Współczynnik treningowy - iloczyn łącznej ilości dzieci / łączna 
ilości treningów tygodniowo dla wszystkich uczestniczących w 

procesie szkoleniowym  
∑Dzieci / ∑treningów w klubie = X  

Im niższy współczynnik X - tym wyższa punktacja  

 
 

 

 

6. Inne formy treningowe - udokumentowane, zorganizowane, 

regularne treningi odbiegające od głównej dyscypliny sportowej 
wpływające na poprawę ogólnej sprawności ruchowo-sportowej.  

1) Należy podać ilość zawodników (%) uczestniczących w innych 
rodzajach treningów (należy wskazać rodzaj/e treningu/ów).  

2) Należy wskazać każdy rodzaj treningu realizowany przez inny klub 
sportowy z Gminy Wschowa.   

Dbając o wszechstronny rozwój fizyczny dzieci i młodzieży punktowane 
będą wszelkie inne formy aktywności ruchowej, które obejmują jak 

największą ilość trenujących w danym klubie. (np. pływanie, treningi 

siłowe) 
Współpraca wewnątrz gminnego sportu będzie doceniana dodatkowo 

poprzez zwiększoną punktację, jeżeli inne formy treningowe będą 
realizowane pomiędzy dwoma lokalnymi klubami. 

 
 

 
 

 

7. Wkład własny (udokumentowane środki własne, zewnętrzne - 
projekty, konkursy, opłaty członków, praca własna, 

wolontariusze). Należy określić także % wkładu własnego w stosunku 
do całkowitego kosztu zadania.  

 

 
 

 

 

8. Reprezentowanie gminy Wschowa przez kluby, zawodników, 

działaczy. 
1) Wschowa (oraz wszelkie odmiany gramatyczne w nazwie klubu),    
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2) herb miasta, Wschowa na strojach.     

 

 
 

 

 

9. Samodzielne działania marketingowe klubów jednocześnie 

promujące miasto i gminę 
1) transmisje meczowe z ekspozycją herbu i nazwy miasta   

2) relacje po zawodach sportowych z ekspozycją herbu i miasta   
3) materiały reklamowe i gadżety klubowe z ekspozycją herbu i 

miasta     

4) promowanie herbu i miasta w social mediach klubowych   
We wniosku należy zaznaczyć/wskazać gdzie powyższe działania były/są 

realizowane, oraz dołączyć po 1 sztuce gadżetów klubowych. 

 

 
 

 

 
IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów zadania. 

 

Lp. Rodzaj 

kosztów 
wraz z 

opisem 

sposobu 
kalkulacji 

Koszt 

całkowity 
(w zł) 

Z dotacji Ze środków 

własnych/wkładu 
osobowego (w 

zł) 

1.     

2.     

3.     

..     

..     

Suma      

 
Oświadczam(my), że: 

1) Wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem 

prawnym i faktycznym. 
2) Proponowane zadanie w całości mieści w zakresie działalności 

wnioskodawcy. 
 

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

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

................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób  

upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów) 
 

Data ............................................... 
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Załączniki: 

1. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, lub wyciąg z ewidencji lub inne 

dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy. 
2. bilans, rachunek zysków i strat za poprzedni rok – w przypadku organizacji 

działającej krócej – sprawozdanie od momentu rejestracji do złożenia 
powyższego wniosku. (podpisany przez osobę upoważnioną). 
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr …/2021  

Rady Miejskiej we Wschowie  

z dnia 4 listopada 2021 r.  

  

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) Z REALIZACJI ZADANIA 

Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU 

 

Numer umowy  

 

Data zwarcia umowy   
 

Okres za jaki jest 
składane sprawozdanie   

 
 

Nazwa zadania    

 

Nazwa Zleceniobiorcy    

 

 

 

I. Część merytoryczna  
 

1. Opis zrealizowanego zadania. 

 

 
II. Sprawozdanie z wykonania wydatków 

 

Lp. Rodzaj kosztów 

(koszty 

merytoryczne i 
administracyjne 

związane z 
realizacją 

zadania 

Całość zadania (zgodnie z umową) 

  Koszt 

całkowity 
(w zł) 

Z dotacji 

(w zł) 

Ze środków 

własnych (w 
zł) 
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Dodatkowe informacje, mogące mieć znaczenie przy ocenie 
sprawozdania.  

 

 
 

Zestawienie dokumentów księgowych.  
 

 

 

 

Nr 
Dokumentu 

księgowego 

Nr pozycji 
kosztorysu 

Data 
wystawienia 

dokumentu 

Nazwa 
wydatku  

Kwota 
(w zł) 

Z 
dotacji 

Ze 
środków 

własnych 

Data 
opłacenia 

dokumentu  

         

         

 

Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację 

zadania. 
Należy wykazać dokumenty potwierdzające zaangażowanie wkładu 

osobowego (np. numery zawartych porozumień wolontariatu, umów 
zlecenia, oświadczeń o wykonaniu pracy społecznej itp.)   

1. 

2. 

 

Oświadczam(y), że: 
1. od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy; 

2. wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z 
aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 

3. wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały 

faktycznie poniesione na realizację zadania opisanego w ofercie i w 
terminie wskazanym w umowie; 

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

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

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

 
Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu 
Zleceniobiorców. 

 
 

Data ……………………………… 
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Uzasadnienie 

Stosownie do treści art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), tworzenie warunków, w tym 
organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne 
jednostek samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego może określić w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania tego 
zadania, wskazując cel publiczny z zakresu sportu, który zamierza osiągnąć. 

Celem publicznym jaki Gmina Wschowa chce osiągnąć w zakresie sportu jest 
m.in. tworzenie warunków do udziału zawodników we współzawodnictwie 
sportowym, podnoszenie standardu szkolenia sportowego oraz zwiększenie 
dostępności mieszkańców Gminy do uprawiania sportu. 

Sprecyzowanie kryteriów wspierania klubów sportowych przyczyni się do 
realizacji ww. celu i zwiększy możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu 
sportowego oraz organizacyjnego przez kluby sportowe. Tym samym pozytywnie 
wpłynie na upowszechnienie kultury fizycznej i zdrowie mieszkańców. Środki 
finansowe na cele określone w uchwale będą corocznie planowane i określane 
w uchwale budżetowej uwzględniając potrzebę rozwoju sportu i możliwości 
finansowe Gminy Wschowa. 

Majac powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A0C31DEB-91B6-4227-8687-C97DE236F1D8. Podpisany Strona 1


