
 
 

Sprawozdanie z realizacji Uchwały Rady Miejskiej w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Nowej Dębie w roku 2021 

 

Strona 1 z 9 

 

 

 
 

 

 

Sprawozdanie  
z realizacji Uchwały Nr XL/366/2017 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 października 

2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba  

i Uchwała Nr XLIII/396/2017 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 grudnia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie 

Nowa Dęba 

za rok 2021 
 

 

Opracowanie: 

Maria Joanna Siudem 

 

 

                                                                       Kierownik RL ..……………………. 

 

Zatwierdził:  

   ………………………. 



 
 

Sprawozdanie z realizacji Uchwały Rady Miejskiej w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Nowej Dębie w roku 2021 

 

Strona 2 z 9 

 

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 XL/366/2017 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 października 

2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie 

Nowa Dęba i Uchwała Nr XLIII/396/2017 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 

28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba. 

 

Kwota przeznaczona z budżetu na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu  

w roku 2021 wynosiła w sumie  470 tys. zł z czego: 

 

33 000 zł – realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu kwalifikowanego na terenie 

sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stanowska; 

 

33 000 zł – realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu kwalifikowanego na terenie 

sołectwa Jadachy; 

 

33 000 zł – realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu kwalifikowanego na terenie 

sołectwa Chmielów; 

 

33 000 zł – realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu kwalifikowanego na terenie 

sołectwa Cygany; 

 

338 000 zł – realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu kwalifikowanego na terenie 

miasta Nowa Dęba.   

 

Konkurs został ogłoszony 7.12.2020 Zarządzeniem nr 481/2020, a rozstrzygnięty 13.01.2020 

Zarządzeniem nr 504/2021. 

 

 

W roku 2021 przyznane zostały następujące kwoty dotacji: 

  

MKS STAL 

– „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba  

w 2021 r.” 

        Dotacja     – 278 000 zł 

Finansowy wkład własny  – 2 000 zł 

Pozafinansowy wkład własny  – 34 257,60 zł 

Liczba zawodników   - 200 
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Rozliczenie: 

Kwota rozliczona z dotacji  - 278 000,00 zł 

   Finansowy wkład własny   – 2 121,21 zł 

   Pozafinansowy wkład własny  – 34 257,60 zł 

 Zwrot dotacji    - 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. 

a. poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników 3 sekcji sportowych tj. piłki 

nożnej, lekkiej atletyki poprzez doposażenie poszczególnych sekcji w sprzęt sportowy, 

b. szkolenie zawodników MKS STAL w celu osiągania przez nich wyższych wyników 

sportowych, 

c. podnoszenie poziomu sportowego zawodników najbardziej utalentowanych, 

d. promowanie sportu i aktywnego stylu życia poprzez udział zawodników  

w rozgrywkach ligowych, 

e. doskonalenie pozytywnych postaw i cech charakteru młodych ludzi biorących udział  

w rywalizacji sportowej, 

f. popularyzacja zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego, 

g. zajęcia szkoleniowe z zakresu piłki nożnej, lekkoatletyki, badmintona, 

h. wychowanie dzieci poprzez sport, 

i. odciąganie dzieci od uzależnień – alkohol, papierosy, narkotyki, 

j. integracja dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym. 

 

Wszystkie cele założone we wniosku zostały zrealizowane.  
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I.Klub Piłki Siatkowej  
– „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa 

Dęba w 2021 roku”. 

 

      Dotacja     – 60 000,00 zł 

Finansowy wkład własny  – 0 zł 

Pozafinansowy wkład własny  – 6 720 zł 

Liczba zawodników   – 56 

 

Rozliczenie: 

Kwota rozliczona z dotacji - 59 985,00 zł 

 Finansowy wkład własny  – 902,84 zł 

 Pozafinansowy wkład własny  – 6720,00 zł 

Zwrot dotacji   - 150,00 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. 

 

Zadanie zostało zrealizowane w całości, zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte.  
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III. LZS Jadachy 

– „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy  

w 2021 r.” 

 

      Dotacja     – 33 000 zł 

Finansowy wkład własny  – 0 zł 

Pozafinansowy wkład własny  – 4 860 zł 

Liczba zawodników   – 35 

 

Rozliczenie: 

Kwota rozliczona z dotacji - 32 715,00 zł 

      Finansowy wkład własny  – 390,05 zł 

Pozafinansowy wkład własny  – 4 860 zł 

Zwrot dotacji + odsetki  -  285,00  zł 

Kara umowna   - 200,00 zł 

 

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.  
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IV.LZS „Płomień” Chmielów 
– „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów  

w 2021 roku”. 

 

Dotacja     – 33 000 zł 

Finansowy wkład własny  – 0 zł 

Pozafinansowy wkład własny  – 4 758 zł 

Liczba zawodników   – 50 

 

Rozliczenie: 

Kwota rozliczona z dotacji - 32 445,81 zł 

Finansowy wkład własny  - 0 zł 

Pozafinansowy wkład własny - 4 758,00 zł 

Zwrot dotacji + odsetki  - 554,19 zł 

Celem zadania publicznego było stworzenie możliwości młodzieży i dorosłym udziału  

w treningach i rozgrywkach sportowych, w których bierze udział LZS Chmielów (osiąganie 

wyższych wyników poprzez zawodników LZS Chmielów). Projekt również ma na celu 

pozyskiwanie młodych ludzi nie będących członkami klubu do większej aktywności ruchowej 

(poprzez udział w treningach), którzy często z braku zajęcia uciekają się do nadużywania 

różnych używek. Przyciągnięcie większej liczby kibiców na rozgrywane mecze piłkarskie. 

 

Realizując zajęcia treningowe jako główny cel, oprócz zajęć taktycznych, jest dążenie  

do osiągania jak najlepszej wytrzymałości i kondycji co jest podstawą do osiągania małych 

celów jakim jest dobry występ podczas meczu.  
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V. Klub Sportowy Cygany 

– „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany  

w 2021 r.” 

 

   Dotacja     – 33 000 zł 

Finansowy wkład własny  – 0 zł 

Pozafinansowy wkład własny  – 11 600 zł 

Liczba zawodników   - 47 

 

Rozliczenie: 

Kwota rozliczona z dotacji - 32 056,16 zł 

    Finansowy wkład własny  – 0 zł 

Pozafinansowy wkład własny  – 11 600,00 zł 

Zwrot dotacji + odsetki  -  943,84 zł 

Głównymi celami projektu były: 

1. Polepszenie warunków uprawiania sportu dla 46 zawodników KS Cygany zapewnienie 

właściwych warunków do prowadzenia treningów, zapewnienie wykwalifikowanej 

kadry trenerskiej, zapewnienie właściwego sprzętu do treningów i zawodów). 

2. Właściwe organizowanie zawodów piłkarskich. 

3. Osiąganie wyższych wyników sportowych 

4. Zwiększenie kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego (Organizowanie 

wszechstronnych treningów i zajęć sportowych, zwiększenie zainteresowania sportem  

i promowanie aktywnego stylu życia poprzez propagowanie innych dyscyplin 

sportowych tj. piłka siatkowa, tenis stołowy). 

 

Zadanie zostało zrealizowane w całości, zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. 

Prowadzone były treningi i mecze sportowe. Zapewniono obsługę projektu.  
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 VIII. LKS Tarnowska Wola 

 – „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Tarnowska 

Wola, Rozalin, Alfredówka i Buda Stalowska  w 2021 roku”. 

 

      Dotacja     – 33 000 zł 

Finansowy wkład własny  – 0 zł 

Pozafinansowy wkład własny  – 5 040 zł 

Liczba zawodników   - 40 

 

Rozliczenie: 

Kwota rozliczona z dotacji - 30 217,98 zł 

Finansowy wkład własny  - 0  zł 

      Pozafinansowy wkład własny  - 5 040 zł 

Zwrot dotacji + odsetki  - 2 783,07 zł 

Kara umowna   - 2 000,00 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.  

Zadanie zostało zrealizowane w całości, zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. 
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Tabela - Szczegółowe rozlicznie końcowe dotacji na sport  

 

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

 

 

kwota przyznana 
33 000 33 000 33 000 33 000 60 000 278 000 470 000 

 

 

kwota dotacji rozliczona 
32 715 30 217,98 32 056,16 32 445,81 59 985 278 000 465 419,95 

 

wkład własny 

pozafinansowy 
4 860 5 040 11 600 4 758 6 720 34 257,60 67 235,60 

 

wkład własny finansowy 
390,05 0 0 0 902,84 2 121,21 3 414,10 

 

Zwrot dotacji + odsetki 
285 2 783,07 943,84 554,19 150 0 4 716,10 

Kara umowna  

za opóźnienie  
200 2 000 0 0 0 0 2 200 

+ 

liczba zawodników 
35 40 47 50 56 200 428 

 
 

 


