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OBWIESZCZENIE 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

z dnia 5 lipca 2011 r. 

 

w sprawie sprostowania błędu 

 
Na podstawie art. 17 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia  

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r.  
Nr 17, poz. 95; z 2011 r. Dz. U. Nr 117, poz. 676) 
w uchwale Nr VI/37/11 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia  
29 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu 
finansowania zadania własnego Gminy Gołdap w zakresie 

tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu  
(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 78 z dnia 20 czerwca  
2011 r., poz. 1333) prostuje się błąd poprzez dodanie 
załącznika, zgodnie z zapisem § 2 ust. 3  powyższej 
uchwały. 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski  
Marian Podziewski 

 
 

Załącznik  
do obwieszczenia 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 5 lipca 2011 r. 

 
 

Załącznik  
do uchwały Nr VI/37/11 
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 29 marca 2011 r. 

 
REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI KLUBOM SPORTOWYM 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Regulamin określa tryb udzielania oraz sposób 

rozliczania i kontroli dotacji dla klubów sportowych. 
 

§ 2. O udzielenie dotacji celowej, o której mowa w § 1 

ust. 3  lit a. uchwały – zwanej dalej dotacją – mogą 
ubiegać się wyłącznie kluby sportowe, działające na 
terenie gminy Gołdap i nie działające w celu osiągnięcia 
zysku. 

 
§ 3. Dotacja ma służyć realizacji co najmniej jednego 

z celów publicznych określonych w § 1 ust. 4 uchwały 
i może być przeznaczona w szczególności na: 
 
  1) realizację programów szkolenia sportowego, 
 
  2) zakup sprzętu sportowego, 
 
  3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych 

lub uczestnictwa w tych zawodach, 
 
  4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych 

dla celów szkolenia sportowego, 
 
  5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia 

kadry szkoleniowej. 
 

§ 4. Dotacji udziela Burmistrz Gołdapi do wysokości 

środków uchwalonych na ten cel w budżecie gminy. 
 

§ 5. W sprawach dotyczących dotacji obowiązuje 

jawność postępowania i rozliczenia dotacji. 
 
 
 
 
 

Rozdział II 
Tryb postępowania o udzielenie dotacji 

 
§ 6. Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia 

dotacji ogłasza się na stronie internetowej gminy, w  
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gołdap oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Gołdapi,  
co najmniej na 21 dni przed dniem wyznaczonym na 
otwarcie ofert. 

 
§ 7. Ogłoszenie o  wszczęciu postępowania zawiera  

co najmniej: 
 
  1) nazwę zadania lub zadań, których realizację będzie 

finansować lub dofinansowywać gmina, 
 
  2) wielkość środków przeznaczonych na wsparcie tych 

zadań, 
 
  3) terminy realizacji zadań, 
 
  4) termin złożenia oferty na realizację zadania, 
 
  5) formę i zawartość oferty oraz wykaz wymaganych 

dokumentów, 
 
  6) informację o istotnych postanowieniach, które zostaną 

wprowadzone do umowy udzielenia dotacji, 
 
  7) przewidywany termin rozpatrzenia ofert i ogłoszenia 

wyników postępowania. 
 

§ 8. Informację o wyborze, odrzuceniu ofert lub 

unieważnieniu postępowania w całości lub w części 
ogłasza się na stronie internetowej gminy, w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Gołdap oraz wywiesza na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. 

 
 



Rozdział III 
Umowa w sprawie udzielenia dotacji, 

 rozliczenie i kontrola dotacji 

 
§ 9. Podstawą do udzielenia dotacji jest zawarcie 

pisemnej umowy z wybranym klubem. 
 
§ 10. Umowa określa co najmniej: 

 
  1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja 

została przyznana, i termin jego wykonania; 
 
  2) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu 

zadanie i tryb płatności; 
 
  3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 

31 grudnia danego roku budżetowego; 
 
  4) tryb kontroli wykonywania zadania; 
 
  5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji; 
 
  6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji. 
 

§ 11. Dla realizowanego w ramach dotacji zadania, 

klub otrzymujący dotację jest zobowiązany prowadzić 
wydzieloną dokumentację księgową. Zapisy finansowe 
dotyczące wydatków z  otrzymanej dotacji muszą 
uwzględniać wymagania: 
 
  1) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 
z późn. zm.), 

 
  2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 

2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
dla niektórych jednostek nie będących spółkami 
handlowymi, nie prowadzących działalności 
gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 z późn. zm.). 
 
§ 12. Rozliczenie końcowe z realizacji zadania, klub 

składa najpóźniej do dnia 10 stycznia roku następnego po 
roku budżetowym, w którym udzielona została dotacja. 
 

§ 13. Brak rozliczenia przez klub dotacji w w/w 

terminie uniemożliwia temu klubowi ubieganie się 
o kolejną dotację w trybie i na zasadach określonym 
w niniejszym regulaminie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


