OGLOSZENIE

W6jt Gminy Lancut oglasza nab6r wniosk6w na wsparcle finansowe zadan z
zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lailcut na rok 2014

Nab6r dotyczy projekt6w z zakresu rozwoju sPortu, kt6rych realizacja przyczyni
si~

do poprawy warunk6w uprawiania sportu, lub

zwi~kszenia dost~pnosci

lokalnej

spolecznosci do dzialalnosci sportowej na terenie Gminy Lancut.
Na

realizacj~ przedsi~wzi~e

z zakresu rozwoju sPortu w roku 2014 zostanie

przeznaczona kwota w wysokosci zaplanowanej na ten cel w budzecie gminy
Lancut na 2014 rok .
Dotacja

b~dzie

przekazana w dw6ch transzach po podpisaniu umowy przez obie

strony. Szczeg6ly dotycz'tce przekazania rozliczenia dotacji

b~dzie

zawierala

umowa.
Warunki oraz tryb

post~powania 0

udzielenie finansowego wsparcIa klubom

okreSla Uchwala Nr XXXV/342/13 Rady Gminy Laftcut z dnia 26 listopada 2013 r
w sprawie okreslenia warunk6w i trybu finansowania sPortu na terenie Gminy
Lailcut . Zadanie realizowane

b~dzie

od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia

2014 r., i na warunkach okreSlonych w umowie zawartej

pomi~dzy

Gmin't Lancut,

a klubem, kt6rego wniosek zostal wybrany.
Wnioski mog't skladae kluby sPortowe, dzial&j'tce na terenie Gminy Lancut,
niedzialaj'tcy w celu

osiqgni~cia

zysku.

Z dotacji mog't bye finansowane lub dofinansowane wydatki z tytulu :
-wynagrodzen trener6w i instruktor6w
-ubezpieczenia i badan okresowych zawodnik6w
- zakupu

sprz~tu

sportowego i stroj6w sportowych

-pokrycia koszt6w korzystania z obiekt6w sportowych dla cel6w szkolenia
sportowego
- delegacji i oplat s<tdziowskich
-oplat zwi'lzkowych i rejestracyjnych , licencji , zezwolen i oplat sportowych
- transportu na zawody
Z dotacji nie mog'l bye finansowane , ani dofinansowane wydatki :
-wyplaty wynagrodzen dla zawodnik6w i dziaIaczy klubu sportowego,
-transfer zawodnika z inn ego klubu
- zaplaty kar , mandat6w i innych oplat sanacyjnych nalozonych na klub lub
zawodnika tego klubu
- zobowi<lZan klubu z tytulu zaciqgni<ttej pOZyczki , kredytu lub wykupu papier6w
wartosciowych
-koszt6w , kt6re wnioskodawca poni6sI na realizacj<t przedsi<twzi<tcia przed
zawarciem umowy

0

udzielenie dotacji .

Wypelnione wnioski naleZy zlozye w terminie do dnia 12 lutego 2014 r. w
Urz<tdzie Gminy Lancut ul Mickiewicza 2a w biurze podawczym (parter) na druku
stanowi'lcym zal'lcznik do Uchwaly Nr XXXV1342113 Rady Gminy Lancut z dnia
26 listopada 2014 r. w sprawie okreslenia warunk6w i trybu finansowania rozwoju
sportu na terenie Gminy Lancut.(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz. 95).
Do wniosku nalez<t dol'lczye
aktualny statut
aktualny wyciqg z wlasciwego rejestru , alba ewidencji wlasciwej dla formy
organizacyjnej dane go klubu sportowego.
Wnioski niekompletne i zlozone po terminie nie b<td'l brane pod uwag<t.
W6jt Gminy Lancut po zapoznaniu si<t ze zlozonymi wnioskami w terminie do dnia
211utego 2014 r. podejmie decyzj<t w sprawie przyznania dotacji celowej i jej

wysokosei dla klubu sportowego w ramaeh srodk6w zaplanowanyeh na ten eel w
budzecie Gminy Laneut .
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