
UCHWAŁA NR XXIV.424.2022 
RADY GMINY SKRZYSZÓW 

z dnia 15 czerwca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy 
Skrzyszów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2, art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1133, z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305, z póżn.zm.), po przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi 
uprawnionymi organizacjami, na wniosek Wójta Gminy Skrzyszów Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIII/154/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia 
warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Skrzyszów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 
(Dz. Urz. Woj. Małop. poz.1824 i 2611) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 ust. 4 stawkę procentową „10%”, zastępuje się stawką procentową „30%”; 

2) załączniki nr 1 i 2 do uchwały otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 

 
 

Marcin Tryba 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV.424.2022 

Rady Gminy Skrzyszów 

z dnia 15 czerwca 2022 r. 

 

„Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/154/12 

                                                                                                                                                     Rady Gminy Skrzyszów 

                                                                                                                                                     z dnia 27 marca 2012 r. 

 

………………………………… ………………………………… 

(pieczęć wnioskodawcy) (data i miejsce złożenia wniosku) 

 

WNIOSEK 

o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu 

realizowanego w okresie od _____________ do _____________r. 

 

I.  Dane dotyczące wnioskodawcy 

 

1) pełna nazwa 

2) forma prawna  

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze*  

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia  

5) nr NIP    Nr REGON   

6) dokładny adres: miejscowość     gmina Skrzyszów powiat tarnowski 

7) tel.    Faks  e-mail:   

8) nazwa banku i numer rachunku  

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania 

publicznego 

10) nazwa, adres, i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o 

którym mowa we wniosku  

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (imię i 

nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)  

12) przedmiot działalności statutowej:  

13) Jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą:  

 Numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców 

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

 Przedmiot działalności gospodarczej ............................................................................................. 

 

II.  Opis zadania 

 

1) Nazwa zadania 

 

2) Szczegółowy opis działań w zakresie realizacji zadania – z uwzględnieniem harmonogramu 

poszczególnych działań. 
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III.  Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania 

 

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów: 

 

 

Lp. 

 

Rodzaj kosztów 

(koszty 

merytoryczne i 

administracyjne 

związane z 

realizacja zadania) 

Rodzaj   

miary 

Koszt 

jednostkowy 

Liczba 

jednostek 

 

Koszt 

całkowity 

(w zł) 

 

Z tego z  

wnioskowanej 

dotacji (w zł) 

Z tego z 

finansowych 

środków 

własnych, 

środków  z 

innych źródeł, 

wpłat i opłat 

zawodników 

oraz wkładu 

własnego 

niefinansowego 

(zł) 

        

        

        

        

        

        

Ogółem 

     

 

 2. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: 

 

IV.  Przewidywane źródła finansowania zadania: 

1. Źródła finansowania 

Lp. Źródła finansowania zł % 

1 Wnioskowanie kwota dotacji   

2 Środki własne w tym:   

2.1 finansowe   

2.2 z wpłat i opłat zawodników   

2.3 wkład własny niefinansowy   

Łączny koszt zadania –  

ogółem środki wymienione w pkt.1-2 

 100% 

 

 2. Informacja o uzyskanych przez wnioskodawcę środków prywatnych lub publicznych, których 

kwota została uwzględniona w ramach środków własnych:* 
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 3. Informacja dotycząca rzeczowego wkładu własnego i zasobów kadrowych – jako czynników 

przewidywanych do wykorzystania przy realizacji zadania. 

 

 

 

 

 

Oświadczam (-my), że: 

 1.Proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności wnioskodawcy; 

 2.W ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie'/niepobieranie' opłat od adresatów 

zadania; 

 3.Wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym. 

 

(pieczęć wnioskodawcy) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)” 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV.424.2022 

Rady Gminy Skrzyszów 

z dnia 15 czerwca 2022 r. 
 

„Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/154/12 

                                                                                                                                                     Rady Gminy Skrzyszów 

                                                                                                                                                     z dnia 27 marca 2012 r. 

 

………………………………… ………………………………… 

(pieczęć wnioskodawcy) (data i miejsce złożenia wniosku) 

 

 

 

ROZLICZENIE 

wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa zadania) 

 

realizowanego w okresie od ……………… do ……………… 

określonego w umowie nr ………………………………… 

zawartej w dniu ………………………………………………, 

pomiędzy 

Gminą Skrzyszów 

(nazwa organu zlecającego) 

a ………………………………………… 

(nazwa wnioskodawcy) 

 

 

 

 

Data złożenia sprawozdania: ………………………………………… 
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Część I. Sprawozdanie merytoryczne 

 

1. Opis zrealizowanych zadań. 

 

 

 

 

Część II. Sprawozdanie z wykonania zadania 

 

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów ( w zł ) 

 

 

 

 

 

 

Lp. 

 
 

 

 

Rodzaj  kosztów 

(koszty merytoryczne 

i administracyjne 

związane z realizacja 

zadania) 

 

Całość zadania 

(zgodnie z umową) 

 

 

Bieżący okres sprawozdawczy – w  przypadku 

sprawozdania końcowego – za okres realizacji 

zadania 

 

Koszt 

całkowity  

(zł) 

 

 

 

Z tego z 

wnioskowanej 

dotacji (zł) 

 

Z tego z 

finansowych 

środków własnych, 

środków  z innych 

źródeł, wpłat i opłat 

zawodników oraz 

wkładu własnego 

niefinansowego 

(zł) 

 

 

Koszt  

całkowity 

 (zł) 

 

 

Z tego 

z wnioskowanej 

dotacji (zł) 

 

 

Z tego z 

finansowych 

środków własnych, 

środków  z innych 

źródeł, wpłat i opłat 

zawodników oraz 

wkładu własnego 

niefinansowego 

(zł) 

 

        

        

Ogółem 
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2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania: 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

Źródła finansowania 

 

 

Całość zadania ( zgodnie z umową) 

Bieżący okres sprawozdawczy – 

w przypadku sprawozdania 

końcowego – za okres realizacji 

zadania 

1 Kwota dotacji zł % zł % 

2 Środki własne w tym:     

2.1 finansowe     

2.2 z wpłat i opłat zawodników     

2.3 wkład własny niefinansowy     

Łączny koszt zadania –  

ogółem środki wymienione w pkt.1-2 

 100%  100% 

 

 

3. Zestawienie faktur (rachunków): 

 

 

 

Lp. 

 

Numer 

dokumentu 

księgowego 

 

Numer pozycji 

z kosztorysu 

 

Data 

wystawienia 

dokumentu 

 

Rodzaj 

kosztu 

 

Koszty 

całkowite 

(zł) 

 

Z tego z  

wnioskowa

nej dotacji 

(w zł) 

Z tego z 

finansowych 

środków 

własnych, 

środków  z 

innych źródeł, 

wpłat i opłat 

zawodników 

oraz wkładu 

własnego 

niefinansowego 

(zł) 

Data 

zapłaty 

         

 

Część III. Dodatkowe informacje: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Załączniki: 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam (-my),że: 

Wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym 

Wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione. 

 

(pieczęć wnioskodawcy) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

” 
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