
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.13 A/2020
WÓJTA GMINY TURAWA

z dnia 10 lutego 2020 r.

w sprawie wzorów wniosków  i umów o dofinansowanie zadania realizowanego przez kluby sportowe lub 
gminne zrzeszenie oraz sprawozdania z realizacji zadania objętego dotacją w zakresie rozwoju sportu na 

obszarze gminy Turawa.

Na podstawie § 7 ust. 1 oraz § 9 uchwały nr XV/75/2019 Rady Gminy Turawa z dnia 9 grudnia 2019 r. 
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na obszarze 
gminy Turawa, Wójt Gminy Turawa postanawia:

§ 1. Przyjąć do stosowania wzory następujących dokumentów:

1. Wzór wniosku o udzielenie wsparcia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wzór umowy o udzielenie dotacji, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór sprawozdania z realizacji umowy o udzielenie wsparcia, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego 
zarządzenia.

4. Wzór umowy użyczenia obiektu sportowego, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Sportu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Turawa

Dominik Pikos
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr  Nr  OR.0050.13 A/2020

Wójta Gminy Turawa

z dnia 10 lutego 2020 r.

Wniosek o udzielenie wsparcia w formie dotacji na realizację celu publicznego  Gminy Turawa                
z zakresu sportu.

I. Wnioskodawca   

1) pełna nazwa klubu sportowego lub zrzeszenia

...............................................................................................................................................................
.....

2) forma prawna

................................................................................................................................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze albo ewidencji

...............................................................................................................................................................
.....

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia ......................................................................................................

5) nr NIP .....................................................  nr REGON ...............................................................................

6) dokładny adres: miejscowość

.....................................................................................................................

ulica i nr ......................................................................   gmina .......................................................

powiat .................................................................. województwo 
..........................................................

7) tel. ........................................... faks ............................................

e-mail: ..................................................... http:// ...................................................

8) nazwa banku i numer rachunku ................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
.....

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań 
w jego imieniu:  ...........................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
.............

10) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku  ( imię i nazwisko oraz nr 
telefonu kontaktowego) ........................................................................................................................

11) przedmiot działalności statutowej:

a) działalność statutowa nieodpłatna

...........................................................................................................................................................
.........

...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............

b) działalność statutowa odpłatna
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...........................................................................................................................................................
.........

...........................................................................................................................................................
.........

II. Określenie celu publicznego gminy Turawa z zakresu sportu, na który Wnioskodawca zamierza uzyskać 
dotację ( dotacja może być udzielona wyłącznie na cele wskazane w uchwale Rady Gminy Turawa nr 
XV/75/2019 z dnia 9.12.2019 r. i w zakresie  tam określonym ):

.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

III. Opis rodzaju działalności  prowadzonej przez wnioskodawcę dla realizacji celu publicznego gminy 
wskazanego w punkcie II ( współzawodnictwo sportowe ):

1. Dyscyplina sportu: .........................................................................................................

2. Związek sportowy, będący organizatorem rozgrywek, w których uczestniczy wnioskodawca:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3. Baza umożliwiająca udział wnioskodawcy w rozgrywkach:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

IV. Prowadzenie zajęć i imprez rekreacyjnych, rekreacyjno-sportowych i sportowych z osobami 
niezrzeszonymi, w ramach realizacji celu publicznego ( opis zajęć i imprez, terminy realizacji, miejsce – 
obiekt, adresaci zadań ):

.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................….....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

V. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji celu publicznego z zakresu sportu, w tym udziału we 
współzawodnictwie sportowym w ………………… roku

1. Koszty według rodzaju:

1a) Koszty związane z utrzymaniem infrastruktury, urządzeń i obiektów

1 2 3
1 Koszty eksploatacji i utrzymania boisk, obiektów 

i urządzeń sportowych, w tym remonty
2 Zakup urządzeń służących krzewieniu kultury fizycznej
3 Koszty organizacyjne, techniczne , administracyjne

R a z e m

1b) Koszty związane z prowadzeniem zajęć i imprez rekreacyjnych, rekreacyjno-sportowych i sportowych 
z osobami niezrzeszonymi w ……………….. roku ( opis w punkcie IV) ogółem:                                                                                

……….…….......................zł

1c) W tym kwota wnioskowanej dotacji na zadania wymienione w lit. „b”:                   
………………….…….………. zł

2. Całkowity roczny koszt realizacji zadania:                                                                   ………………….. 
...………....... zł

 ( suma kwoty z kol. 3 wiersza „Razem” z  tabeli  V, punkt 1a) oraz kwoty z punktu 1b)

3. Kwota wnioskowanej dotacji:                                                                                         
……………..….................. zł
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 ( suma kwoty z wiersza „Razem”, tabela V, punkt 1a) oraz  kwoty z punktu 1c)

4. Uwagi i objaśnienia wnioskodawcy do tabel V.1a) mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu :

....................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

VI. Przewidywane źródła finansowania kosztów działalności prowadzonej przez wnioskodawcę dla realizacji 
celu publicznego gminy z zakresu sportu:

1. finansowe

Lp Źródło finansowania zł
1 Kwota wnioskowanej dotacji ze strony Gminy
2 Środki własne klubu
3 Pozostałe źródła (wymienić jeśli są)

Ogółem

2. rzeczowe, udzielane przez członków klubu

Lp Źródło finansowania zł
1 Praca własna członków klubu:

……………………………………………………………

2 Praca sprzętu,  praca środków transportu, materiały itd.,
………………………………………………………

VII. Inne informacje dotyczące działalności prowadzonej przez wnioskodawcę dla realizacji celu publicznego 
gminy z zakresu sportu:

.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Oświadczam(y), że:

1) udział drużyn/y w rozgrywkach organizowanych przez polski/e związek/ki sportowy/e w całości mieści się 
w zakresie naszej działalności statutowej,

2) na dzień złożenia wniosku klub nie ma wobec Urzędu Gminy w Turawie  lub Gminy Turawa zobowiązań, 
których termin płatności minął,

3) w ramach prowadzonych rozgrywek lub imprez przewidujemy pobieranie/* nie przewidujemy pobierania/* 
opłat od widzów,  uczestników i adresatów zadań,

4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,

5) w postępowaniu o udzielenie dotacji na realizację celu publicznego gminy z zakresu sportu w zakresie 
związanym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także 
wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne 
oświadczenie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 
roku, poz. 1781.)

/* niepotrzebne skreślić

...................................................., dnia ................................... 20…..…. r.

( pieczęć wnioskodawcy )

.....................................................

(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób upoważnionych
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do składania oświadczeń woli

w imieniu wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku (obowiązkowe):

1. Odpis z rejestru lub wyciąg albo zaświadczenie z ewidencji oraz dokumenty potwierdzające status 
prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących, wraz z oświadczeniem, że przedkładany 
dokument zawiera dane zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Oświadczenie zawiera datę jego złożenia.

2. Statut wnioskodawcy, wraz z oświadczeniem, że przedkładany dokument zawiera dane zgodne 
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Oświadczenie zawiera datę jego złożenia.

3. Licencja (inny dokument) uprawniająca klub do udziału w rozgrywkach i zawodach organizowanych 
przez odpowiedni polski związek sportowy,
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr  Nr  OR.0050.13 A/2020

Wójta Gminy Turawa

z dnia 10 lutego 2020 r.

Umowa o udzielenie wsparcia w formie dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu na 
obszarze gminy Turawa.

Umowa nr ...../.....

zawarta w dniu ..............................................     ... roku pomiędzy Gminą Turawa,  NIP

 9910451595 , zwaną w dalszej treści umowy Zleceniodawcą, reprezentowaną przez Wójta Gminy

– Dominika Pikosa,    przy   kontrasygnacie   Skarbnika   Gminy   –   Anety Sakra,   a

……………………..…........................................................................................................ z siedzibą 
w ........................................................................................................... ..................................................

( pełna nazwa stowarzyszenia/klubu sportowego)

NIP ........-......-......-........, wpisanym do rejestru KRS/ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej pro- 
wadzonej przez Starostę ……………………………./* pod numerem ........., zwanym dalej Zleceniobiorcą, 
reprezentowanym przez:

1. .............................................................. – prezesa/członka Zarządu Stowarzyszenia/Klubu*,

2. ................................................................... – członka Zarządu Stowarzyszenia/Klubu*, uprawnionych 
zgodnie ze statutem Stowarzyszenia/Klubu* do reprezentowania Zleceniobiorcy w zakresie zaciągania 
zobowiązań majątkowych, o treści następującej:

§ 1. Zleceniodawca, działając zgodnie z § 5, 6, 7 i 8 Uchwały nr XV/75/2019 Rady Gminy Turawa z dnia 
9 grudnia 2019 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie 
rozwoju sportu na obszarze Gminy Turawa, udziela Zleceniobiorcy wsparcia finansowego na realizację celu 
publicznego gminy  z  zakresu  sportu,  w  formie  dotacji  w wysokości ................ zł (słownie 
................................................... zł).

§ 2. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie wskazanych we wniosku Zleceniobiorcy zadań 
określonych w §5 wymienionej wyżej uchwały, w szczególności na :

1. Koszty eksploatacji i utrzymania boisk, obiektów i urządzeń sportowych, w tym remonty 
………………………………………….. zł

2. Zakup urządzeń służących krzewieniu kultury fizycznej ……………………………………………….. zł

3. Koszty organizacyjne, techniczne, administracyjne …………………………………………………….. zł

4. Koszty związane z prowadzeniem zajęć i imprez rekreacyjnych, rekreacyjno-sportowych i sportowych 
z osobami niezrzeszonymi ……………………………………………….. zł

§ 3. 1. Zadania związane z celem publicznym gminy z zakresu sportu będą realizowane przez 
Zleceniobiorcę w okresie od dnia podpisania umowy do dnia ……………… grudnia …………… roku.

2. Dotacja   zostanie   przekazana   na   rachunek   bankowy   Zleceniobiorcy   -    numer rachunku: 
.................................................................................................................................................

w Banku ..............................................................................................

3. Warunkiem przekazania dotacji jest przedłożenie potwierdzenia zgłoszenia udziału zawodników, drużyn 
lub zespołów klubowych Zleceniobiorcy we współzawodnictwie sportowym.

4. Zleceniobiorca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 2 rachunku bankowego 
i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż do chwili dokonania 
ostatecznych rozliczeń ze Zleceniodawcą, wynikających z umowy.
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§ 4. 1. W ramach udzielonego wsparcia finansowego Zleceniobiorca pokrywa koszty przewidziane we 
wniosku.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania przekazanych środków finansowych w ustalonym 
terminie realizacji zadania i zgodnie z celami określonymi w niniejszej umowie oraz w zweryfikowanym 
wniosku o udzielenie dotacji.

3. W trakcie trwania umowy Zleceniobiorca w ramach przyznanej kwoty dotacji może dokonywać 
przesunięć pomiędzy grupami wydatków określonymi w punkcie V.1.1a wniosku o udzielenie wsparcia 
finansowego. W składanym sprawozdaniu Zleceniobiorca jest zobowiązany do powiadomienia Zleceniodawcy 
o dokonaniu przesunięć, wraz z uzasadnieniem dokonanych zmian.

4. Wymóg określony w ust. 2 dotyczy także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, 
których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji oraz odsetek bankowych od 
przekazanych przez Zleceniodawcę środków, które należy wykorzystać na realizację zadań objętych 
wnioskiem.

5. Środki niewykorzystane do dnia …………………………… roku Zleceniobiorca jest zobowiązany 
zwrócić w ciągu 15 dni na rachunek bankowy Zleceniodawcy.

§ 5. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej 
środków finansowych otrzymanych jako wsparcie finansowe, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 351) w sposób umożliwiający 
identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

§ 6. 1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykorzystywania środków finansowych 
przyznanych Zleceniobiorcy w ramach dotacji. Kontrola może być przeprowadzana w toku realizacji zadania 
oraz po jego zakończeniu.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 upoważnieni pracownicy Zleceniodawcy mogą badać 
dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości 
wykorzystywania środków finansowych oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących 
wydatków finansowanych lub dofinansowanych z dotacji. Zleceniobiorca na żądanie kontrolującego jest 
zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień 
i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

3. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Zleceniodawcy zarówno w siedzibie 
Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadań.

§ 7. 1. Sprawozdanie końcowe z wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację celu 
publicznego gminy z zakresu sportu, Zleceniobiorca sporządza w terminie do …………………………..roku.

2. Do sprawozdania dołącza się zestawienie faktur (innych dokumentów) finansowanych w części lub 
w całości z otrzymanej dotacji. Zestawienie zawiera: numer dowodu księgowego, datę wystawienia i numer 
faktury (innego dokumentu), nazwę wydatku, kwotę faktury (innego dokumentu) ogółem (zł), kwotę 
sfinansowaną ze środków pochodzących z dotacji (zł), datę uregulowania kwoty wynikającej z faktury (innego 
dokumentu ), podsumowanie kwot wydatków.

3. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca w wyznaczonym terminie udostępnił dokumentację 
księgową, o której mowa w paragrafie 5, lub przedstawił wyjaśnienia do informacji i sprawozdania, o których 
mowa w ust. 1 i 2.

4. W przypadku nie przedłożenia w terminie sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, Zleceniodawca 
wzywa pisemnie Zleceniobiorcę do jego złożenia w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania.

5. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli, której wyniki mogą być 
podstawą rozwiązania umowy i żądania zwrotu dotacji w całości lub części wraz z odsetkami obliczonymi 
w sposób określony w § 9 ust. 2.

6. Odmowa poddania się kontroli prawidłowości wydatków realizowanych w ramach udzielonej dotacji, 
zarządzonej w związku z niezłożeniem sprawozdania, jest podstawą rozwiązania umowy i żądania zwrotu 
dotacji w całości wraz z odsetkami obliczonymi w sposób określony w § 9 ust. 2.

§ 8. 1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, 
za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy.
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2. Umowa może być zmieniona na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które 
powodują niemożność wykonywania części umowy.

3. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron skutki finansowe i ewentualny zwrot 
środków finansowych strony określą w sporządzonym protokole.

4. W przypadku zmiany umowy na mocy porozumienia stron skutki finansowe i ewentualne zmniejszenie 
kwoty dotacji strony określą w sporządzonym protokole.

§ 9. 1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a) wykorzystania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,

b) nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy,

c) jeżeli Zleceniobiorca przekaże osobie trzeciej prawo dysponowania częścią lub całością dotacji na inne cele, 
niż przewiduje niniejsza umowa,

d) jeżeli Zleceniobiorca odmówi poddaniu się kontroli bądź w terminie określonym przez Zleceniodawcę 
nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Rozwiązując umowę, Zleceniodawca określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku 
stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 
zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu gminy Turawa, termin jej zwrotu 
oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty.

§ 10. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania, o którym 
mowa w § 7 ust. 1.

§ 11. Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za ewentualne szkody 
powstałe w związku z realizacją zadań objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, w tym z jego udziałem 
w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym, prowadzonym lub organizowanym w ……... roku przez 
właściwy polski związek sportowy, a wspieranym finansowo przez Gminę Turawa.

§ 13. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1145) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(tj. Dz. U.  z 2019 roku, poz. 869). Zleceniobiorca oświadcza, że znane są mu obowiązki wynikające 
z przepisów prawa, w szczególności wymienionych wyżej ustaw, a także uchwały wymienionej w § 1.

§ 14. Zleceniobiorca, potwierdza zgodność wszystkich informacji zawartych we wniosku, ze stanem 
prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy i oświadcza, że powiadomił Zleceniodawcę o wszystkich 
zmianach zgłoszonych do rejestru KRS lub ewidencji stowarzyszeń prowadzonej przez starostę pomiędzy datą 
złożenia wniosku i datą podpisania umowy.

§ 15. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony 
poddadzą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zleceniodawcy.

§ 16. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.

............................................................ ...................................................................

Zleceniobiorca Zleceniodawca

/* niepotrzebne skreślić

Załączniki:

1. zweryfikowany/a wniosek - kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania uwzględniający/a 
wielkość proponowanej dotacji (niepotrzebne skreślić)
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr  Nr  OR.0050.13 A/2020

Wójta Gminy Turawa

z dnia 10 lutego 2020 r.

Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych otrzymanych w formie dotacji na realizację celu 
publicznego Gminy Turawa z zakresu sportu

w okresie od ...... ........................ .............. do ……………………grudnia 20…. roku

Numer umowy: .............................

I. Zleceniobiorca ( korzystający z dotacji )

1) pełna nazwa klubu sportowego lub zrzeszenia

...............................................................................................................................................................

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze ....................................................

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia ............................................................................................

5) nr NIP ...................................................; nr REGON ....................................................................

6) siedziba: miejscowość ............................................................................................

ulica i nr ...................................................................... .gmina ......................................................

powiat .................................................................. województwo ...................................................

7) tel. ....................................... faks .........................................e-mail: ...............................................

8) nazwa banku i numer rachunku

……………………………………………………………...................................................................
...

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania Zleceniobiorcy i zaciągania zobowiązań 
w jego imieniu:

...............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

10) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących sprawozdania ( imię i nazwisko oraz 
nr telefonu kontaktowego)                                        

………………………….......................................................................................................................

II. Opis rodzaju działalności  prowadzonej przez Zleceniobiorcę dla realizacji celu publicznego gminy

1) Dyscyplina sportu i związek sportowy, będący organizatorem rozgrywek, w których uczestniczy 
Zleceniobiorca:

1. ......................................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................................

( należy wymienić wszystkie rodzaje działalności )

2) Prowadzenie zajęć i imprez rekreacyjnych, rekreacyjno-sportowych i sportowych z osobami 
niezrzeszonymi, w ramach realizacji celu publicznego ( opis zajęć i imprez, terminy realizacji, miejsce – 
obiekt, adresaci zadań ):

...................................................................................................................................................................
.............….......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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III. Wykorzystanie udzielonej dotacji.  

1. Koszty związane z utrzymaniem infrastruktury, urządzeń i obiektów sportowych

Tabela nr 1.

1 2 3
1 Koszty eksploatacji i utrzymania boisk, obiektów 

i urządzeń sportowych, w tym remonty
2 Zakup urządzeń służących krzewieniu kultury fizycznej
3 Koszty organizacyjne, techniczne , administracyjne

R a z e m

Uwaga: 

1) zakwalifikowaniu do sfinansowania z dotacji podlegają wyłącznie wydatki poniesione po dacie podpisania 
umowy,

1a) Koszty związane z prowadzeniem zajęć i imprez rekreacyjnych, rekreacyjno-sportowych i sportowych 
z osobami niezrzeszonymi w 201… roku ( opis w punkcie II.2 ) ogółem:                                                                                

...................... zł

1b) W tym kwota dotacji na sfinansowanie zadań wymienionych w punkcie 1 „a”:          
……………………….. zł

2. Całkowity koszt realizacji zadania:                                                                                 ...………....... zł 

 ( suma kwoty z wiersza „Razem” z  tabeli  nr 1 oraz kwoty z punktu 1a)

3. Kwota wykorzystanej dotacji:                                                                                         ….................. zł  

 ( suma kwoty z wiersza „Razem” z  tabeli  nr 1 (w  punkcie 1b)  

Tabela 2. Całkowity koszt realizacji zadania w 20…… roku. 

Lp Źródło finansowania Kwota zł %

1 2 3 4

1 Środki własne,

2 Kwota dotacji Gminy Turawa ( kwota według ewidencji 
księgowej )

3 R a z e m  k o s z t y ( według ewidencji księgowej ) – suma 
wierszy 1 i 2 

5. Uwagi i objaśnienia Zleceniobiorcy do tabel nr 1 i 2 mogące mieć znaczenie przy ocenie 
sprawozdania:

..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............

Oświadczam(-my), że:

1) udział drużyn/y w rozgrywkach organizowanych przez polski/e związek/ki sportowy/e w całości 
mieści się w zakresie naszej działalności statutowej,

2) w ramach prowadzonych rozgrywek pobierano opłaty / nie pobierano opłat * od widzów,

* niepotrzebne skreślić
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2a) kwota wpływów z tytułu pobierania opłat od widzów w ramach prowadzonych rozgrywek według 
prowadzonej ewidencji księgowej w 20…. roku wyniosła ………. zł,

3) wszystkie podane w sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

...................................................., dnia ................................... 20…. r. 

Załączniki do sprawozdania ( obowiązkowe ):

1. Zestawienie wydatków finansowanych w części lub w całości z dotacji na realizację celu sportowego 
gminy w 20…. roku.

2. Wykaz drużyn biorących udział w rozgrywkach.

( pieczęć wnioskodawcy )

...........................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób                                                                                                                             
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)

Zestawienie wydatków

finansowanych w części lub w całości z dotacji na realizację celu publicznego gminy z zakresu sportu 

w 20…. roku

L
p

Numer 
dowod
u 
księgo-
wego

Data wysta-
wienia i nu-
mer faktury 
- 
dokumentu

Nazwa wydatku

Kwota 
faktury – 
dokument
u w zł 

Z kol. 5: 
kwota sfi-
nansowana 
z dotacji

Data ure-
gulowani
a 
należnośc
i 

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8

R a z e m

Miejscowość i data ..................................................

Podpisy osoby/osób upoważnionych ................................................................................................. 
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr  Nr  OR.0050.13 A/2020

Wójta Gminy Turawa

z dnia 10 lutego 2020 r.

Umowa użyczenia obiektu sportowego.

UMOWA UŻYCZENIA

zawarta w dniu ………………. r., pomiędzy :

Gminą Turawa, ul. Opolska 39 c, 46 – 045 Turawa, NIP 9910451595

reprezentowaną  przez  : Wójta Gminy Turawa Dominika Pikosa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 
Anety Sakra

zwaną w dalszej treści umowy „Użyczającym” a:

 ………………………………………………………. z siedzibą w ……………………………..

reprezentowanym przez : Prezesa Klubu Sportowego …………………………...

zwanym dalej „Biorącym w użyczenie” o następującej treści:

§ 1. Przedmiot niniejszej umowy

1. Przedmiotem umowy użyczenia jest nieruchomość gruntowa oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 
……. , położona w obrębie ewidencyjnym ………….., na której znajdują się:

1) ………………………………………..

2) ………………………………………..

2. Użyczający, jako właściciel nieruchomości – użycza i oddaje Biorącemu w użyczenie nieruchomość 
gruntową opisaną w ust.1 w bezpłatne użyczenie.

§ 2. Podstawowe prawa i obowiązki stron niniejszej umowy.

1. Biorący w użyczenie oświadcza, że zna stan przedmiotu użyczenia i nie wnosi   jakichkolwiek 
zastrzeżeń z tego tytułu wobec Użyczającego.

2. Biorący w użyczenie nie ma prawa zmieniać przeznaczenia przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 , 
obciążać, ani oddawać innym osobom pod jakimkolwiek tytułem do używania.

3. Biorący w użyczenie nie ma prawa wznosić na nieruchomości żadnych obiektów, w tym budowlanych 
bez wcześniejszej zgody Użyczającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.

4. Biorący w użyczenie zobowiązuje się korzystać z nieruchomości z przeznaczeniem na:

a) organizowanie zawodów sportowo-rekreacyjnych, festynów sportowych oraz na organizowanie meczy 
piłkarskich drużyn zrzeszonych, drużyn szkolnych i drużyn niezrzeszonych,

b) realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

5. Biorący w użyczenie zobowiązany jest utrzymywać nieruchomość o której mowa w § 1 w należytym 
stanie estetycznym.

6. Biorący w użyczenie zobowiązuje się udostępniać nieruchomość o której mowa w § 1, do korzystania 
każdorazowo, nieodpłatnie przez mieszkańców Gminy Turawa w terminach uzgodnionych z Użyczającym.

7. Biorący w użyczenie zobowiązuje się udostępniać nieruchomość o której mowa w § 1 każdorazowo, na 
potrzeby wszelkich imprez organizowanych przez Gminę Turawa lub jej jednostki organizacyjne i pomocnicze 
oraz innym użyczającym w terminie uzgodnionym z Użyczającym.
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8. Biorący w użyczenie oświadcza, że jako organizatorowi zajęć i zawodów sportowych oraz zajęć 
i imprez rekreacyjnych i rekreacyjno – sportowych prowadzonych z osobami niezrzeszonymi w klubie znane 
mu są przepisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom meczów, widzom i innym osobom 
przebywających na terenie nieruchomości o której mowa w § 1 i zobowiązuje się do ich przestrzegania 
w całym okresie trwania umowy. Odpowiedzialność cywilną za bezpieczeństwo osób przebywających na 
terenie użyczonego przedmiotu niniejszej umowy podczas organizowanych imprez ponosi organizator imprezy.

§ 3. Czas trwania umowy. Rozwiązanie umowy.

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Strony umowy mogą niniejszą umowę wypowiedzieć bez podania przyczyn z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z przyczyn 
innych niż zawartych w umowie.

3. Użyczający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym i żądać natychmiastowego 
przywrócenia poprzedniego stanu nieruchomości w przypadku, gdy Biorący w użyczenie:

a) używa nieruchomość sprzecznie z właściwościami, przeznaczeniem i umową,

b) przekaże nieruchomość osobie trzeciej do używania bez zgody Użyczającego.

c) nie wykonuje postanowień niniejszej umowy.

§ 4. Nakłady.

1. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do pokrywania kosztów utrzymania nieruchomości i jej oddania 
w stanie niepogorszonym.

2. Biorący w użyczenie może po uzyskaniu pisemnej zgody Użyczającego dokonywać przeróbek 
i ulepszeń przedmiotu użyczenia, o ile będą one zgodne z celem użyczenia oraz przepisami obowiązującego 
prawa. Poniesione nakłady nie podlegają zwrotowi ani rozliczeniu w inny sposób, a trwałe ulepszenia 
pozostaną własnością Użyczającego.

3. Biorący w użyczenie nie ma prawa zmieniać przeznaczenia nieruchomości, w szczególności 
zobowiązuje się:

a) nie dokonywać na nieruchomości głębokich wykopów, rowów, odwodnienia itp.,

b) powstrzymać się od wyrównywania powierzchni, sadzenia drzew, umieszczania kamieni, bruków itp. - bez 
wcześniejszej zgody Użyczającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.

§ 5. Postanowienia końcowe.

1. Strony postanawiają zgodnie rozwiązać zawartą między sobą umowę

……………………………….., zawartą dnia ……………………………………, w

………………………………….., która ulega rozwiązaniu z dniem podpisania niniejszej umowy.

1. Umowę niniejszą zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

2. Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Użyczającego.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Użyczający Biorący w użyczenie

Id: DA0F0D4A-EE2E-4D08-BAD8-2DB229004476. Podpisany Strona 2




