
Ogłoszenie Burmistrza  Wąsosza 
o składaniu wniosków przez kluby sportowe o przyznanie dofinansowania na 2022 r. 

 

        Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza nr X/65/11 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 

określenia warunków i trybu rozwoju sportu przez Gminę Wąsosz   

oraz na podstawie uchwały nr  XXXIX/267/14  Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 24 czerwca  2014 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/65/11 z dnia 25 października 2011 r.  w sprawie określenia warunków 

i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wąsosz informuję, że kluby sportowe z terenu 

Gminy Wąsosz mogą wystąpić z wnioskiem o  przyznanie dofinansowania na 2022 r.   

 

Dofinansowanie działalności mogą otrzymać kluby sportowe, spełniające łącznie następujące warunki: 

1.klub prowadzi działalność na terenie Gminy Wąsosz,     

2. klub posiada aktualną licencję przyznaną przez właściwy związek sportowy, a zawodnicy w nim 

zrzeszeni posiadają kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający ich do uczestnictwa w 

zorganizowanym współzawodnictwie sportowym i nie działa w celu osiągnięcia zysku.       

                                                                 

Kluby sportowe o dofinansowanie występują w formie wniosku. 

 Wniosek o przyznanie dofinansowania powinien zawierać:  

 a) dane ubiegającego się o wsparcie działalności, w tym informacje o posiadanych zasobach 

rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania; zakres działalności podmiotu, 

wynikający ze statutu lub dokumentu rejestrowego podmiotu;  

 b) określenie działalności na jakie ma być udzielone dofinansowanie;  

 c) zakres rzeczowy (opis programu );  

 d) miejsce i okres realizacji dofinansowanej działalności;  

 e) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji, w tym podanie oczekiwanej kwoty z budżetu 

gminy wraz z jej przeznaczeniem oraz wskazania innych źródeł finansowania;  

 f) kserokopię licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego 

związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu  

- g) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające 

status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.  

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków: 

 - rozpoczęcie 01 października 2021 roku; 

 - zakończenie 15  października 2021 roku. 
 

3. Miejsce składania wniosków: 

Urząd Miejski Wąsosza – sekretariat pokój nr 9. 
 

Wąsosz , 8 września 2021 rok 

                                                                                                                                 
                                                                                                                                  /-/  Paweł Niedźwiedź       
                Burmistrz Wąsosza   


