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Godów, dnia 13 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA
WÓJTA GMINY GODÓW

Wójt Gminy Godów
informuje, że do dnia 31 sierpnia 2020 r. kluby sportowe mogą składać wnioski
o przyznanie dotacji na wsparcie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy
Godów w roku 2021.
Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
2020 poz. 1133) oraz uchwały nr VIII/55/11 Rady Gminy Godów z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie
określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Godów,
z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019,
poz. 869 z późn. zm.)

dotacja może być przyznana klubom sportowym działającym na obszarze Gminy Godów,
niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.
Wnioski można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Godowie
44-340 Godów, ul. 1 Maja 53 w godzinach pracy Urzędu Gminy.
Dotacja powinna służyć realizacji celu publicznego, którym jest:
1) poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych i mieszkańców gminy;
2) zwiększenie dostępu społeczności lokalnej do działalności sportowej;
3) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
4) rozwój sportowy dzieci i młodzieży;
5)upowszechnienie rekreacji i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Godów.
Środki dotacji mogą być przeznaczone w szczególności na:
1) realizację programów szkolenia sportowego;
2) zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie i modernizację
posiadanego sprzętu sportowego;
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3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych w określonej dyscyplinie sportowej lub
uczestnictwa w tych zawodach;
4) pokrycia kosztów poprawy stanu technicznego bazy sportowej oraz kosztów utrzymania obiektów
sportowych;
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej;
6) organizację imprez sportowych na terenie Gminy Godów.
Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
1) zapłaty kar, mandatów i innych kar sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub na zawodników tego
klubu;
2) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek lub wykupu papierów wartościowych oraz
kosztów obsługi zadłużenia;
3) kosztów, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenia
dotacji;
4) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;
5) kosztów transferu zawodnika z innego klubu sportowego;
6) innych wydatków niezwiązanych bezpośrednio z zadaniami określonymi w § 6 niniejszej uchwały.
Wójt Gminy Godów może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie
dodatkowych dokumentów lub informacji.
W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy
Godów wyznaczy wnioskodawcy termin, nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni, do usunięcia wad
i uchybień lub do uzupełnienia wniosku.
Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostanie bez rozpatrzenia.
Złożone wnioski, spełniające wymogi formalne, rozpatrywane będą w szczególności według
następujących kryteriów:
a) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego ujętego w § 5 uchwały;
b) wysokość planowanych dochodów i wydatków na dany rok budżetowy;
c) oddziaływanie przedsięwzięcia na sferę sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym
poziomie;
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d) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji projektu w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu
przedsięwzięcia;
e) możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę;
f) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji udzielonej z budżetu Gminy Godów;
Wnioskodawca może zostać wezwany, w miarę potrzeby, do dostosowania kosztorysu lub zakresu
zadań do kwoty przyznanej dotacji.
Wójt Gminy Godów, w sposób zwyczajowo przyjęty, opublikuje nazwę projektu i kwotę dotacji
przyznanej z budżetu gminy na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu.
Zainteresowane podmioty zostaną poinformowane o przyznaniu kwoty dotacji na realizację projektu
lub o odmowie przyznania dotacji.
Dotacje dla klubów sportowych będą przyznawane i realizowane w ramach środków
finansowych uchwalanych w budżecie gminy na ten cel.
Suma przyznanych dotacji na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na
terenie Gminy Godów w roku 2020 wyniosła 281.000,00 zł.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu
z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Godów w roku 2021, można uzyskać w Referacie Oświaty,
Kultury i Polityki Społecznej – tel. 32 4765065 wew. 37, 34 lub e-mail: edukacja@godow.pl

Zastępca Wójta
/-/ mgr inż. Tomasz Kasperuk
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