
BISTRZ PRASZK,
PI.Gro dzid13
48-320 Praszka

Ogłoszenie
o naborze wniosków

Załącznik do Zarządzenia
NrOr 0151.15.2012

Burmistrza Praszki
z dnia 08.03.2012r.

na zadanie "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy
Praszka"

I. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Praszce, Plac Grunwaldzki 13, 46-320
Praszka lub przesłać pocztą w terminie do dnia 15.03.2012 roku (decyduje data wpływu wniosku).
Wnioski złożone po 15.03 2012 roku nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres klubu sportowego, z dopiskiem
"Nabór wniosków na zadanie: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy
Praszka", na formularzu, który można pobrać w Urzędzie Miejskim (pokój nr 1) oraz ze strony
internetowej: bip.praszka.pl.

II. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

1) dokument potwierdzający umocowanie osób do składania oświadczeń woli w imieniu klubu
sportowego,
2) potwierdzony za zgodność z oryginałem aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub
innego rejestru właściwego dla klubu sportowego (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą
złożenia wniosku),
3) statut (potwierdzony za zgodność z oryginałem),

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA:

1. Zasady udzielania dofinansowania określa Uchwała Nr 122jXIIIj2011 Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w
zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Praszka (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
2012, poz. 293).
2. Dofinansowanie przysługuje do wysokości 80 % wartości zadania. Wymagany jest wkład własny
w wysokości 20 % wartości zadania.
3. Ocena wniosków pod względem formalnym oraz propozycja podziału środków finansowych
z przeznaczeniem na dotację dokonana zostanie przez komisję powołaną przez Burmistrza Praszki.
4. Podział środków finansowych z przeznaczeniem na dotację dokonany zostanie przez Burmistrza
Praszki.

IV. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW:

1. O podziale środków finansowych zainteresowane kluby sportowe zostaną powiadomione pisemnie.
2. Ogłoszenie o przyznanych dotacjach publikowane będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Praszka: bip.praszka.pl oraz w serwisie internetowym www.praszka.pl oraz zamieszczane na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Praszce w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia.

V. OGÓLNE WARUNKI REALIZAOI ZADANIA PUBLICZNEGO:

1. Realizacja zleconego klubowi sportowemu zadania następuje po zawarciu umowy. Termin realizacji
zadania ustala się na dzień 10.12.2012 r.
2. Warunkiem zawarcia umowy o dotację na wsparcie działalności klubów sportowych jest akceptacja
przez strony wszystkich postanowień umowy.
3. Klub sportowy zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania w zakresie
udzielonej dotacji, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0151.14.2012

http://www.praszka.pl


Burmistrza Praszki z dnia 08.03.2012 r. 2011 r. w sprawie określenia wzoru oferty i wzoru umowy
dotyczących realizacji zadania publicznego z zakresu sportu oraz wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania.
4. Wzór wniosku na realizację zadania przez kluby sportowe w zakresie rozwoju sportu został
określony w załączniku nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Praszki Nr Or Nr 0151.14.2012 z dnia
08.03.2012r.
5. Wzór umowy o dotację określony został w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 0151.14.2012
Burmistrza Praszki z dnia 08.03.2012 r.
6. Wzory o których mowa w ust. 3- 5 można pobrać w Urzędzie Miejskim w Praszce, pok. nr 1.
Wzory te są również dostępne w wersji do edycji na stronie internetowej Gminy: www.praszka.pl.
- ogłoszenie o naborze wniosków.

VI. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCHNA FINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU PRZEZ
GMINĘ:
1. Na realizację zadania Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Praszka
przeznacza się w roku 2012 środki finansowe w wysokości 80 000,00 zł.

Otrzymują:
1. Bip+tablica ogłoszeń
2. a/a

Załączniki:
1. Uchwała Nr122/XIII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy
Praszka
2. wzór wniosku na realizację zadania.
3. wzór umowy
4. wzór sprawozdania

z

http://www.praszka.pl.

