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Sprawozdanie  
z realizacji uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu  

w Gminie Nowa Dęba 
 

 Podstawą prawną są następujące akty prawne: 
• ustawa o samorządzie gminnym  
• ustawa  o finansach publicznych  
• ustawa o sporcie  
• Uchwała nr XXXV/321/2013 Rady Miejskiej z dnia 25 września 2013 r. 

 
Kwota przeznaczona z budżetu na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu  
w roku 2014 wynosiła –  424 tys. zł z czego: 
 
27 000 zł – realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu kwalifikowanego na terenie 

sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stanowska; 
 
31 000 zł – realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu kwalifikowanego na terenie 

sołectwa Jadachy; 
 
27 000 zł – realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu kwalifikowanego na terenie 

sołectwa Chmielów; 
 
27 000 zł – realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu kwalifikowanego na terenie 

sołectwa Cygany; 
 
312 000 zł – realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu kwalifikowanego na terenie 

miasta Nowa Dęba.   
 
     Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z budżetu Gminy klub sportowy mógł otrzymać wsparcie 
finansowe na dofinansowanie: 

1)   zakupów wyposażenia sportowego, sprzętu, odzieży i obuwia, apteczki pierwszej 
pomocy lub jej wyposażenia, 

2)  organizację i udział w zawodach sportowych w tym m. in. koszty przejazdu, opłat 
sędziowskich, wyżywienia, noclegów, opieki medycznej, służb porządkowych  
i ochrony zawodów,      

3) przygotowania do zawodów, w tym kosztów szkoleń i wynagrodzeń szkoleniowców 
oraz obsługi technicznej,  

4) opłat regulaminowych, licencji i ubezpieczeń zawodników, badań lekarskich 
zawodników, 

5)   bieżących wydatków na utrzymanie obiektów, sprzętu i odzieży sportowej , 
6)   wynajmu obiektów sportowych, 
7)   kosztów obsługi projektu, w tym księgowości, materiałów i sprzętu biurowego. 
 

Warunki jakie musiał spełnić klub sportowy aplikujący do konkursu to: 
a) siedziba w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Nowa Dęba, 
b) licencja w określonej dyscyplinie sportu, 
c) odpowiednia baza i kadra szkoleniowa, 
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d) uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym przez 
polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia,  

e) złożenie prawidłowego wniosku konkursowego w wyznaczonym terminie. 
 

Z dotacji nie mogły być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu: 
1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i działaczy klubu sportowego, 
2) wypłaty stypendiów zawodnikom przyznanych przez klub sportowy, 
3) transferu zawodnika z innego klubu sportowego, 
4) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub 

zawodnika tego klubu, 
5) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów 

wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia. 
 

Konkursy były ogłaszane w następujących terminach: 
 
- 1 ogłoszenie – Zarządzenie nr 580/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. 
- rozstrzygnięcie konkursu Zarządzenie nr 618/2014 z dnia 21 stycznia 2014r. 
    -[uwaga – LZS Chmielów złożył wniosek po terminie] 

- 2 ogłoszenie (dogrywka) – Zarządzenie nr 620/2014 z dnia 3 lutego 2014 r.  
- rozstrzygnięcie konkursu Zarządzenie nr 655/2014 z dnia 4 kwietnia 2014r. 
 
W roku 2014 przyznane zostały następujące kwoty dotacji: 
  

I. MKS STAL 
– „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba  

w 2014 r.” 
         
         Łączny koszt projektu z oferty – 272 300 zł 

Dotacja – 245 000 zł 
Finansowy wkład własny – 9 300 zł 
Pozafinansowy wkład własny – 18 000 zł 
Liczba osób realizujących zadanie/w tym wolontariuszy 22/8 
Liczba zawodników - 250 

 
Rozliczenie: 
Kwota rozliczona z dotacji - 245 000 zł 
Odsetki bankowe  - 66,94 zł 
Zwrot dotacji   - 0zł 

     Odsetki podatkowe  - 0 zł 
 

Głównym celem projektu było umożliwienie dostępu do różnych form sportowej aktywności  (piłka 
nożna, badminton, lekka atletyka) jak największej liczbie mieszkańców miasta i gminy poprzez 
udział w treningach, szkoleniach i rozgrywkach sportowych. 

1. Poprawa  warunków uprawiania sportu poprzez zawodników 3 sekcji sportowych poprzez 
doposażenie poszczególnych sekcji w odpowiedni sprzęt sportowy. 
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2.  szkolenie zawodników MKS STAL w celu osiągania przez nich wyższych wyników 
sportowych. 

3. Podnoszenie poziomu sportowego zawodników najbardziej utalentowanych. 
4. Promowanie sportu i aktywnego stylu życia poprzez udział zawodników  

w rozgrywkach ligowych. 
5. Doskonalenie pozytywnych postaw i cech charakteru młodych ludzi biorących udział  

w rywalizacji sportowej. 
6. Popularyzacja zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego. 
7.  Zajęcia szkoleniowe z zakresu piłki nożnej, lekkiej atletyki, badmintona. 
8.  Wychowanie dzieci poprzez sport. 
9. Odciąganie dzieci od uzależnień – alkohol, papierosy, narkotyki. 
10. Integracja dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym. 

II.  Klub Piłki Siatkowej   
– „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba  

w 2014 roku”. 
 

      Łączny koszt projektu z oferty – 64 400 zł 
Dotacja – 58 000 zł 
Finansowy wkład własny – 200 zł 
Pozafinansowy wkład własny – 6 400 zł 

 
Rozliczenie: 
Kwota rozliczona z dotacji - 55 941,75 zł 
Odsetki bankowe   - 26,54 zł 
Zwrot dotacji   - 2 084,79 zł 
Odsetki podatkowe  - 27,46 zł 

 
Głównym celem projektu było: 
1. Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubu, 
2. Poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców przez uczestnictwo w 
aktywnym stylu życia, 
3. Osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubu, 
4. Promocja sportu i aktywnego stylu życia. 
 
 III. LZS Jadachy 
– „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy w 2014r.” 

 
      Łączny koszt projektu z oferty – 35 380 zł 

Dotacja – 31 000 zł 
Finansowy wkład własny – 0 zł 
Pozafinansowy wkład własny – 4 380 zł 
Rozliczenie: 
Kwota rozliczona z dotacji - 30 980,21 zł 
Odsetki bankowe   - 4,01 zł 
Zwrot dotacji   - 19,79 zł 
Odsetki podatkowe  - 0 zł 
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Celem projektu było stworzenie możliwości młodzieży i dorosłym udziału w treningach  
i rozgrywkach ligowych (osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubu 
sportowego). Sam projekt i zaplanowane w nim wydatki pozwoliły stworzyć bazę sportową dla 
uczestników projektu. Projekt miał również na celu przyciągnięcie większej grupy młodych ludzi 
(poprzez udział w treningach, zajęciach nie zrzeszeni w klubie), którzy często z brakuj zajęcia 
swojego wolnego czasu uciekają się do nadużywania używek. Jednym z wyższych celów projektu 
było przyciągnięcie kibiców na rozgrywane przez drużynę LZS Jadachy mecze piłkarskie 
(promocja sportu i aktywnego stylu życia). Organizacja turnieju piłki siatkowej dla mieszkańców 
gminy (umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczby 
mieszkańców gminy). Organizacja turnieju dla oldbojów. Sportowym celem jest podwyższenie 
umiejętności gry w piłkę nożną zawodników poprzez treningi i zawody piłkarskie, zaś celem 
drużyny było zajęcie jak najwyższego miejsca w „A” klasie. 

III.  LZS „Płomień” Chmielów 
– „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów  
w 2014 roku”. 
 
Łączny koszt projektu z oferty – 30 050 zł 
Dotacja – 27 000 zł 
Finansowy wkład własny – 0 zł 
Pozafinansowy wkład własny – 3 050 zł 
 
Rozliczenie: 
Kwota rozliczona z dotacji - 26 665,09 zł 
Odsetki bankowe   - 0 zł 
Zwrot dotacji   - 334,91 zł 
Odsetki podatkowe  - 4,72 zł 

Celem projektu była poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców przez 
uczestnictwo w aktywnym stylu życia (organizowanie treningów sportowych poprawiających 
kondycję fizyczną zawodników, poprawa zdrowia psychicznego kibiców dzięki możliwości 
dopingowania swojej drużyny), umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności 
jak największej liczbie mieszkańców (możliwość uczestniczenia w treningach klubu wszystkim 
zainteresowanym, organizowanie zajęć sportowych dla chętnych na boisku wielofunkcyjnym). 

IV.  LZS Cygany 
– „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany w 2014r.” 

 
   Łączny koszt projektu z oferty – 30 360 zł 

Dotacja – 27 000 zł 
Finansowy wkład własny – 0 zł 
Pozafinansowy wkład własny – 3 360 zł 
 
Rozliczenie: 
Kwota rozliczona z dotacji - 26 510,89 zł 
Odsetki bankowe   - 0,17 zł 
Zwrot dotacji   - 489,11 zł 
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Odsetki podatkowe  - 10,69 zł 
 
Podstawowymi celami projektu była: 
1. Poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców przez uczestnictwo  
w aktywnym stylu życia 
2. Promocja sportu i aktywnego stylu życia (integracja młodego i starszego pokolenia poprzez 
organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, uświadamianie społeczeństwu korzyści płynących 
z angażowania się w sport i aktywne spędzanie czasu wolnego, aktywne uczestnictwo właściwym  
sposobem sprawności ruchowej w każdym wieku, wyrabianie skutecznych metod treningowych  
i uświadamianie młodemu pokoleniu celu i miejsca zachowania się na boisku, organizacja życia 
sportowego skuteczną promocja zmierzająca do osiągania zamierzonych celów poprzez pryzmat 
korzystnych wyników sportowych). 
 
 VI. LKS Tarnowska Wola 
 – „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Tarnowska Wola, 

Rozalin, Alfredówka i Buda Stalowska  w 2014 roku”. 
 

      Łączny koszt projektu z oferty – 30 332 zł 
Dotacja – 27 000 zł 
Finansowy wkład własny – 0 zł 
Pozafinansowy wkład własny – 3 332 zł 
 
Rozliczenie: 
Kwota rozliczona z dotacji - 27 000,00 zł 
Odsetki bankowe   - 3,33 zł 
Zwrot dotacji   - 0 zł 
Odsetki podatkowe  - 0 zł 

Celem podstawowym projektu było stworzenie możliwości do rozwoju fizycznego  
i emocjonalnego młodych ludzi, jak i dorosłych, poprzez organizację zajęć sportowych  
i zaangażowany w nich udział. Miało to zachęcać do aktywnego spędzania wolnego czasu  
nie tylko w ramach rozgrywek sportowych ale i poza nimi. Cele te wpisywały się wprost  
w następujące cele publiczne, zawarte w wytycznych konkursu: poprawa kondycji fizycznej  
i zdrowia psychicznego mieszkańców przez uczestnictwo w aktywnym stylu życia, promocja sportu 
i aktywnego stylu życia. Mieszkańcy obszarów wiejskich mają ograniczone możliwości spędzania 
wolnego czasu w sposób aktywny (brak infrastruktury  sportowo-rekreacyjnej). Bardzo często 
jedyną formą aktywności na terenach wiejskich jest właśnie boisko sportowe. Celem projektu było 
wpajanie młodym ludziom takich cech charakteru jak odpowiedzialność, dyscyplina, 
obowiązkowość, poczucie wspólnoty celów, które mają im później pomóc  
w radzeniu sobie w dorosłym życiu. Projekt miał służyć także zmianie modelu spędzania wolnego 
czasu. 
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V. Klub Sportowy Garda  
– „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba  
w 2014 roku”. 

Łączny koszt projektu z oferty – 10 020 zł 
Dotacja – 9 000 zł 
Finansowy wkład własny – 955,20 zł 
Pozafinansowy wkład własny – 0 zł 

Rozliczenie: 
Kwota rozliczona z dotacji - 8 606,00 zł 
Odsetki bankowe   - 0 zł 
Zwrot dotacji   - 394 zł 
Odsetki podatkowe  - 7 zł 

 
Cele projektu: 
 - poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubu sportowego, 
- poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo  

w aktywnym stylu życia. 
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Tabela - Szczegółowe rozlicznie końcowe dotacji na sport  
 

 LZS Jadachy LKS T.Wola LZS Cygany LZS Chmielów KPS MKS STAL 

 
KS GARDA Razem 

 
kwota przyznana 

 
31 000,00 

 
27 000,00 

 
27 000,00 

 
27 000,00 

 
58 000,00 

 
245 000,00 

 
9 000,00 424 000,00 

 
kwota dotacji 

rozliczona 
30 980,21 27 000,00 26 510,89 26 665,09 55 941,75 245 000,00  

8 606,00 420 703,94 

 
wkład własny 
pozafinansowy 

4 380,00 3 332,00 3 360,00 3 050,00 6 400,00 18 000,00 0 38 522,00 

 
wkład własny 

finansowy 
0 0 0 0 200,00 9 627,86 955,20 10 783,06 

 
Odsetki bankowe 4,01 3,33 0,17 0 26,54 66,94 0 100,99 

Zwrot dotacji  19,79 0 489,11 334,91 2 084,79 0 394,00 3 322,60 
 

Liczba osób 
realizujących zadanie 
w tym  wolontariuszy 

7 8/3 7/4 4/3 7/4 22/8  
2 57/22 

 
liczba zawodników 47 40 82 50 70 250 30 569 

 
liczba osób 

zatrudnionych (w tym 
trenerzy) 

3/1 5/1 4/1 5/1 8/4 15/8 2 42/18 
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