Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr VIII/264/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska
z dnia 8 stycznia 2020r.

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW
o udzielenie klubom sportowym dotacji z budżetu Gminy Pobiedziska
na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska ogłasza nabór wniosków o udzielenie klubom sportowym
dotacji z budżetu Gminy Pobiedziska na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku
I. Adresaci zadania
1. O dotację może się ubiegać klub sportowy, o którym mowa w art. 3 oraz w art. 4 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.), nienależący do sektora finansów
publicznych i nie działający w celu osiągnięcia zysku, który prowadzi działalność sportową.
2. Dotacje mogą otrzymać kluby sportowe zrzeszone w polskich związkach sportowych, szkolące
zawodników w dyscyplinach olimpijskich i regularnie uczestniczący w rozgrywkach według oficjalnego
kalendarza związków sportowych oraz działające na obszarze Gminy Pobiedziska.
3. Zadanie nie może być jednocześnie dofinansowane dotacją udzielaną z budżetu Gminy
Pobiedziska na zasadach i w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
II. Zasady przyznawania dotacji
1. Wsparcie finansowe zadania w zakresie rozwoju sportu może być przeznaczone na:
1) opracowanie i realizację programów szkolenia sportowego, w tym:
a) wynagrodzenie trenerów,
b) wydatków bieżących z tytułu udziału drużyny w rozgrywkach organizowanych przez okręgowe
związki sportowe;
c) wydatków bieżących lub majątkowych z tytułu zakupu sprzętu sportowego, konserwacji
posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu;
d) obozy szkoleniowe;
2) zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia sportowego;
3) pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych, w tym :
a) obsługę sędziowską i medyczną;
b) zakup pucharów, dyplomów i nagród;
c) dożywianie zawodników;
d) transport i delegacje;

e) zabezpieczenie imprez/zawodów sportowych;
f) koszty usług związanych m.in. z przygotowaniem nagłośnienia, wynajmu sprzętu, poligrafii;
4) pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych;
5) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
6) finansowanie wynagrodzeń kadry szkoleniowej;
7) finansowanie stypendiów sportowych zgodnie z regulaminem Klubu;
8) wydatków związanych z obsługą administracyjną i finansowo-księgową klubu, z zastrzeżeniem, że
wydatki te nie mogą przekraczać 10% wartości zadania.
2. Z dotacji nie mogą być finansowane wydatki z tytułu:
1) wypłaty wynagrodzeń dla działaczy klubu sportowego,
2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
3) kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim
zrzeszone,
4) zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów
wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia.
3. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami
określonymi w uchwale nr XXXIV/305/2016 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 27 października
2016 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu wspierania rozwoju sportu w Gminie Pobiedziska.
III. Termin i sposób składania wniosków
1. Wnioski należy składać w terminie do dnia 16 stycznia 2020 r., w Urzędzie Miasta i Gminy
w Pobiedziskach, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska; osobiście w Kancelarii Podawczej w/w Urzędu
lub pocztą na wskazany wyżej adres (w obu przypadkach decyduje data wpływu do Urzędu).
2. Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpoznania.
3. Formularz wniosku stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, dostępny jest również na
stronie internetowej www.pobiedziska.pl oraz w siedzibie Urzędu.
4. Wszelkich informacji dotyczących naboru wniosków udziela: Katarzyna Trawińska-Jakubiak,
tel.: 61 8977-178; e-mail: katarzyna.trawinska-jakubiak@pobiedziska.pl
5. Wniosek powinien być złożony w zamkniętej i opisanej kopercie (nazwa i adres klubu
sportowego oraz nazwa zadania, z dopiskiem „Nabór wniosków o udzielenie klubom sportowym
dotacji z budżetu gminy Pobiedziska na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2020 r.”
6. Wnioski należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/305/2016
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia warunków oraz
trybu wspierania rozwoju sportu w Gminie Pobiedziska.
IV. Wymagane załączniki do wniosku
1. Oryginał lub kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiedniego
wyciągu z rejestru stowarzyszeń zwykłych prowadzonego przez starostę, potwierdzona za zgodność
przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,

2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
3. Kopia aktualnego statutu klubu lub stowarzyszenia sportowego, potwierdzona za zgodność
przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.
V. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska,
który jest organem wykonawczym Gminy Pobiedziska i który wykonuje zadania publiczne przy
pomocy Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach z siedzibą w Pobiedziskach, ul. Kościuszki 4., adres
e-mail: umig@pobiedziska.pl.
2. Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach, z siedzibą w Pobiedziskach, ul. Kościuszki 4, może
przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w związku z naborem wniosków o udzielenie klubom
sportowym dotacji z budżetu Gminy Pobiedziska na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
w 2020 r.
3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w imieniu administratora Danych osobowych jest
Pani Monika Frąckowiak, na podstawie Zarządzenia nr VIII.16.2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Pobiedziska z dnia 18 grudnia 2018 r., w sprawie powołania Inspektora Danych Osobowych w
Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach, e-mail: odo@pobiedziska.pl, tel. 61 8152 909.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych
osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych, w uzasadnionych przypadkach
i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do
realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
6. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach, z siedzibą
w Pobiedziskach, ul. Kościuszki 4, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
- prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 7 RODO
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach, z siedzibą
w Pobiedziskach, ul. Kościuszki 4, danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

