Załącznik do zarządzenia Nr 258/2018/P
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 6 grudnia 2018 r.
PREZYDENT MIASTA PABIANIC
ogłasza informację o naborze wniosków na uzyskanie dotacji na zadanie własne Gminy
Miejskiej Pabianice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019
roku
I. Postanowienia ogólne:
1. O dotację mogą ubiegać się kluby sportowe mające siedzibę i działające na terenie Gminy
Miejskiej Pabianice, niezaliczane do sektora finansów publicznych niedziałające w celu osiągnięcia
zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu.
2. Cel publiczny z zakresu sportu, który zamierza osiągnąć Gmina Miejska Pabianice to:
1) poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, w tym
w szczególności przez dzieci i młodzież;
2) podnoszenie poziomu sportowego i osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez
zawodników klubów sportowych, w tym w szczególności przez dzieci i młodzież;
3) popularyzacja i promocja sportu oraz aktywnego stylu życia.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, którego dotyczy
niniejszy nabór: 277.800,00 zł.
II. Terminy i warunki składania wniosków:
1. Wnioski należy sporządzać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXIV/287/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Pabianice.
2. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 (Biuro Obsługi
Interesantów- parter).
3. Nie dopuszcza się składania wniosków za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.
4. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia opublikowania
ogłoszenia, nie później niż do 20 grudnia 2018 r.
5. Wnioski złożone po terminie określonym w pkt. II ust. 4 nie będą rozpatrywane.
6. Do wniosku należy dołączyć:
1) statut wnioskodawcy;
2) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (ewidencji) lub jego kopię
potwierdzoną za zgodność z oryginałem, tzn. wypis ten musi być zgodny z aktualnym stanem
faktycznym i prawnym.
3) oświadczenie o tym, że nie toczy się wobec stowarzyszenia żadne postępowanie egzekucyjne
i stowarzyszenie nie ma zobowiązań wymagalnych.
III. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania oraz okres kwalifikowania poniesionych kosztów związanych
z realizacją zadania ustala się od dnia podpisania umowy na realizację zadania i nie później niż do
31 grudnia 2019 r.
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2. Zadanie realizowane jest z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami określonymi
w umowie oraz obowiązującymi przepisami i standardami.
IV. Zasady, warunki i tryb przyznawania dotacji oraz oceny składanych wniosków:
1. Dotacje zostaną udzielone na podstawie szczegółowych warunków i trybu określonego
w Uchwale Nr XXIV/287/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Pabianice, a także
na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
2. Wnioski w niniejszym naborze powinny być składane przez kluby sportowe posiadające
i utrzymujące własne obiekty sportowe na realizację zadania dotyczącego użytkowania bazy
sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego na potrzeby realizacji programu
szkolenia sportowego i organizacji zawodów sportowych w poszczególnych dyscyplinach sportu.
Przyznane dotacje na zadania będą rozliczane na podstawie umowy i sprawozdania z wykonania
konkretnych zadań.
3. Nazwa zadania do naboru wniosków: Użytkowanie bazy sportowej na potrzeby realizacji
programu szkolenia sportowego i organizacji zawodów sportowych w poszczególnych
dyscyplinach sportu przez pabianickie kluby sportowe posiadające i utrzymujące własne
obiekty sportowe.
4. Przeznaczona kwota na zadanie: 277.800,00 zł
5. Złożone wnioski będą opiniowane przez Komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Pabianic.
6. Skład komisji oraz zasady jej pracy Prezydent Miasta Pabianic określi odrębnym zarządzeniem.
7. Komisja sporządza protokół z wyników swojej pracy, w tym wysokości dotacji przyznanych
na poszczególne zadania, który przedkłada do akceptacji Prezydentowi Miasta Pabianic.
8. Przyznana wysokość dotacji na poszczególne zadania może być niższa niż wnioskowana przez
danego wnioskodawcę, wówczas będzie musiał zostać sporządzony załącznik do wniosku wykazujący
wysokość przyznanej dotacji, wysokość min. wkładu własnego oraz informacje/oświadczenie
o ogólnym rodzaju kosztów możliwych do poniesienia przez dotowanego.
9. Ostateczną decyzję o wysokości przyznanych dotacji podejmuje Prezydent Miasta Pabianic
w drodze odrębnego zarządzenia.
10. Informacja o wysokości przyznanych dotacji zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pabianicach oraz na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Pabianicach, nie później niż w ciągu 30 dni od ostatecznego terminu składania
wniosków.
11. Wnioski będą opiniowane przez komisję na podstawie szczegółowych warunków i trybu
określonego w Uchwale Nr XXIV/287/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Pabianice.

w/z PREZYDENTA MIASTA
Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek
I Zastępca Prezydenta Miasta
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