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GMINA RZĄŚNIA 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE 
wniosków na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu  

na terenie Gminy Rząśnia w roku 2020 
 

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U.                 

z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.) oraz § 3, ust. 1 uchwały Nr IX/48/2011 Rady Gminy 

Rząśnia z dnia 4 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Rząśnia (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2011, 

Nr 342 poz.3414), Wójt Gminy Rząśnia ogłasza nabór wniosków o udzielenie 

dotacji na wparcie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Rząśnia                   

w roku 2020.    

 

I. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ  

1. O dotację z budżetu Gminy Rząśnia na zadania z zakresu rozwoju sportu mogą 

ubiegać się kluby sportowe, o których mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.), nie 

należące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia 

zysku, które na terenie Gminy Rząśnia prowadzą swoją działalność.  

2. Warunki określone zostały Uchwałą Nr IX/48/2011 Rady Gminy Rząśnia                      

z dn. 4 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Rząśnia (Dz. Urz. Woj. Łódz.  

z 2011, Nr 342 poz.3414). 

 

II. ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW   

1. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2020 roku do 

godz. 12.00 – decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy. Wniosek 

należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik do ogłoszenia.  
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2. Miejsce złożenia wniosków: Urząd Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16,  

98-332 Rząśnia, Sekretariat Urzędu - pok.  Nr 11 lub drogą pocztową na adres: 

Urząd Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia. 

3. Wnioski należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej pieczątką Klubu 

Sportowego, z napisem „Wniosek na realizację zadań z zakresu rozwoju 

sportu na terenie Gminy Rząśnia w roku 2020”.  

4. W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową o terminie złożenia oferty  

decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. 

 

III.   TERMINY REALIZACJI ZADAŃ 

Wsparcie obejmuje zadania realizowane w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. 

do dnia 31 grudnia 2020 r. (wydatki ponoszone z dotacji nie mogą być 

obejmować kosztów poniesionych przed dniem podpisania umowy). 

 

IV.   WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA WSPIERANIE ZADAŃ 

Wysokość środków w budżecie Gminy Rząśnia przeznaczonych na wspieranie 

zadań z zakresu rozwoju sportu - 699.000,00 zł (słownie: sześćset 

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). 

   

V.  INFORMACJE DODATKOWE  

Informacje dotyczące naboru można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rząśni,                       

ul. Kościuszki 16, pokój nr 2,  tel. 0/44/ 6317122 (w. 227 lub w. 223),                         

e-mail: gmina@rzasnia.pl . 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rząśnia na wspieranie zadań w zakresie rozwoju 

sportu na terenie Gminy Rząśnia. 

2. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Rząśnia.   

mailto:gmina@rzasnia.pl
https://rzasnia.pl/www/wp-content/uploads/2020/01/sport2020_wniosek.docx
https://rzasnia.pl/www/wp-content/uploads/2020/01/sport2020_wniosek.docx
https://rzasnia.pl/www/wp-content/uploads/2020/01/sport2020_sprawozdanie_koncowe.docx

