
 

OGŁOSZENIE 

 

O konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na 

terenie Gminy Krempna w 2021 r. 

 

Działając na podstawie Uchwały Nr IV/20/2011 r. Rady Gminy Krempna z dnia 21 lutego 2011 r. 

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Krempna 

w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu Wójt Gminy Krempna ogłasza 

konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego, którego celem jest 

realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu 

w Gminie Krempna w 2021 r. poprzez: poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników 

klubów sportowych, osiągnięcie wysokich warunków sportowych przez zawodników klubów 

sportowych, poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez 

uczestnictwo w aktywnym stylu życia, promocję sportu i aktywnego stylu życia, umożliwienie 

dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy 

Krempna. 

Nazwa zadania: „Rozwój sportu w Gminie Krempna” 

Wysokość kwoty środków publicznych przeznaczonych na dotację na realizację projektu. 

1. Na realizację zadania wymienionego powyżej planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości  

15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 

Zasady przyznawania dofinansowania – dotacji na wykonanie zadania – projektu.  

Zasady przyznawania dofinansowania określa Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy Krempna 

z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania 

własnego Gminy Krempna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. 

Termin i warunki realizacji projektu. 

 rozpoczęcie realizacji projektu od dnia podpisania umowy dotacyjnej, 

 zakończenie realizacji projektu do dnia 15 grudnia 2021 r., 

 rozliczenie otrzymanej dotacji do dnia 15 stycznia 2022 r. poprzez złożenie sprawozdania 

końcowego wg wzoru sprawozdania stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Zadania winny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz 

obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie. 

 

 



Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy złożony wniosek. 

1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w § 1 ust. 1 Uchwały Nr IV/20/2011 Rady 

Gminy Krempna z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania 

finansowego zadania własnego Gminy Krempna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających 

rozwojowi sportu. 

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają wnioski o realizację 

projektu. 

3. Wniosek musi być podpisany i opieczętowany przez Wnioskodawcę. Wniosek i załączniki muszą  

podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są 

upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań 

finansowych (zawierania umów). 

4. Z dotacji mogą być pokrywane koszty poniesione przed zawarciem umowy jeśli będą to koszty 

związane z wykonywaniem zadania. 

Miejsce i termin składania wniosków. 

1. Wniosek prawidłowo i kompletnie wypełniony należy złożyć w terminie do 18.03.2021 r. do 

godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Krempnej, 38-232 Krempna 85, pok. Nr 8 (Sekretariat) – 

w zamkniętej kopercie z napisem: „Otwarty konkurs wniosków o przyznanie dotacji na 

wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Krempna w 2021 r.” na druku wniosku 

załączonym do niniejszego ogłoszenia. 

2. Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone 

wnioskodawcy. Odrzuceniu podlegają wnioski nieprawidłowo wypełnione lub wnioski, w których 

nie podano wszystkich danych określonych we wzorze wniosku. 

3. Wzór wniosku i sprawozdania można pobrać w Urzędzie Gminy w Krempnej, 38-232 Krempna 

85 w pokoju obok Urzędu Stanu Cywilnego w Krempnej lub na stronie internetowej 

www.bip.krempna.pl. 

4. Otwarcie wniosków nastąpi w dniu 18.03.2021 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Krempnej. 

5. Otwarcia i oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja 

Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Krempna. 

6. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krempna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Krempna. 

                                                                                                        
Wójt Gminy Krempna  

                                                                                                                               /-/ Kazimierz Miśkowicz  
                                                                                                                             Na oryginale znajduje się właściwy podpis 

 


