Zarz4dzenie nr 1 85/20 1 6
W6jta GminY RYbno
z dnta 13 grudnia 201 6r.

proj ektu uchwaly Rady Gminy Rybno w
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji spolecznych.
wlasnego Gminy Rybno w zakresie
sorawie okreilenia warunKow, ;;vUu nn"*o*-a'zadinii
tworzenia warunk6w sprzyjaj4cych rozwojowi sportu'

(Dz'U
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
2003r' o dzialalnoSci
z 2016r., poz. 446 ze zm),art' 5 ust'2 pkt 3 usta\/y z dnia 24 kwietnia

l8I7 ze zm) oraz $2- $8 uchwaly Nr
poZl'tku publicznego i wolontariacie (dz'U' z 2016r'
dnia 29 pu2dziemika 2015r' w sprawie okreSlenia
XIIllgT ll5 Rady Gminy nyfno
podmiotami' o
pozarz4dowymi
szczeg6lowego sposobu konsultowania z organizaciarni
poZltku publicmego .i wolontariacie'
kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci
Statutowej tych
p,oj"tto* akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz4cych dzialalnoSci
organ izacj i zarzqdzam. co nastgpuje:

'

i

$l
Gminy Rybno w sprawie okreSlenia
Oglaszam konsultacje spoleczne projektu uchwaly Rady
Luiu"i" wlasnego Gminy Rybno w . zakesie tworzenia
warunk6w, trybu finansow
zal4cznik nr I do zatz4dzenia'
warunk6w sprzyjaj4cych rozwojowi sporlu, stanowiq cego

*

$2
grudnia 2016r'
Termin konsultacji spolecznych ustala sig na okres: 14- 28

$3
uwag' wniosk6w' opinii na
Konsultacje zostan4 przeprowadzone w formie zbietania
przez interesartuszy za
i.-u, ptoj"tt" przeimioto*ej uchwaly, przekazyw.anych
zatzqdzenta'
po-o"a fo..ofuiza konsultacji, stanowi4cego zal4cznik do niniejszego
2. Konsultacje zostanE przeprowadzone poprzez:
w Referacie ds'
rJ"r,qp"i""i" pioj"ttu uchwaly * tita"iti" Urzqdu Gminy Rybno
oSwiaty;
w
2) zamieszczenie projektu uchwaly na stronie internetowej Urzgdu-Biuletynie
Rybno '
Gminy
Informacj i Publicznej oraz na tablicy informacyj nej w ]Juqdzie
ust l nale2y skladai w terminie okredlonym
3. Formularz konsultacyjny, o kt6rym mowa
R"f".u"i" at. oS*iuty Urzqdu Gminy Rybno (pok6j nr 9) lub prze*ae Poczt4
;^$
Lub-awska 15' 13traiycyjnq na adres: Urz4d iminy'Rybno, Refeiat ds oiwiaty' ul'
Rady Gminy w
iio'nvt"L z dopiskiem: Ko nsuttacii spoleczne do pr.ojektu uchwalyGminy
Rybno w
owuitrnirt warunkiw, trybu .liiansowana zadani.a wlasnego
sportu hb przesla6 drog4
zqkresie turoruenia warunkbw iprzyjajqcych rozwojowi
pl'
elektroniczn4 na adres: w.wroblewska(Ogminarvbno
1.

li

t;

,i**i"

$4

protok6l' Wyniki konsultacji

zostan4

przebtegu konsultacji zostanie sporz4dzony
orzedstawioneRadzieGminyorazupublicznionenastronieintemetowejwww'gminarybno.pl'

Z

$s
sa wiaZace'
'uczestnicz4cych
Konsultacje maj4 charakter opiniodawczy, a ich wyniki.nie
"na
liczbq
*^1""-A'"t'*zglgdu
sig
2. Konsultacje uznaje
"^
podmiot6w
1.

w

nich

$6
Referatu ds' oSwiaty
Wykonanie Zarzqdzenia powierza sig kierownikowi

$7
Zarz4dzenie wchodzi w
Publicznej.

2yr,;re

z

dniem podpisania i podlega ogloszeniu w Biuletynie

Informacji

Zalqcznlk
do Zaz4dzeniarr, 185 12016
W6ita GminY RYbno
z

dnia l3 grudnia 2016r'

FORMULARZ KONSULTACJI
warunk6w' trybu finansowana
Projektu uchwaly Rady Gminy Rybno w sprawie okreslenia
warunk6w sprzyjaj4cych rozwojowi
zad"ania wlasnego Gminy Rybno w zakresie tworzenia
sportu.

Proponowane zmianY

Dane uczestnika konsu ltacii

Nazwa organizacji
Adres organizacji
Numer telefonu/adres
e-mail organizacji

lmiq i nazwisko osobY do
kontaktu
Numer telefonu, mail osobY
do kontaktu
Uwaga:

WVpe|nioneformuIarzenaIe2yprzynie5iosobi(cieIubprzestaipocztqtradycyjnQlubeIektronicznq
na aores:
UrzEd Gminy Rybno

Referat ds, o5wiatY
ul. Lubawska 15, 13-220 RYbno

e-mail: w.wroblewska@gminarybno'pl

UCHWALA NR .....2016
RADYGMINYRYBNO
z ilnia 16.12.2016 r.
w sprawie okreslenia warunk6w i trybu finansowania
zadania wlasnego Gminy Rybno w
zakresie tworzenia warunkdw sprzyjajqcych rozwojowi
"

fro*u

Na podstawie art. rg ust.2 pkt. 15 i art.40 ust.
I ustawy z dnia g marca 1990 r.
o.samorz1dzie gminnym (Dz'u.22001r. Nr 142, poz.
rlgr z-p6in. nn.) 0na" m.-n-ust. z
i art. 28 ustawy z drna 25 czerwca2Ol0 r. o ,por.L p".u.
xi tzl ,
pia,. )^ S
- Rada Gminy Rybno uchwal4 co nastQpuie:

i^ iil ,

Rozdzial I
Przepisy ogdlne

l. Niniejsza uchwala
I

)

$

okre6la:

l'

warunki i tryb fi nansowani a zadana wlasnego
Gminy Rybno w zakresie sprzviania
rozwojowi sporru, wy_konywanego w drodze
zle"*ii' *iri""..ii _#;#;ql["
przyczynif sig do wykonania celu publicznego
okreSlonego

*

S

:,

*,v*,-""--,

a) tryb postgpowania o udzielenie dotacii celowei
b) spos6b rodiczania udzielonei aotu"iii"f o*"i."
c) spos6b kontroli wykonywanego zadnia celu publicznego,
2)

cele publiczne z zakresu sportu, kt6re
Gmina Rybno zamierza osi4gn4i.

2' Przepis6w niniejszer uchwaly nie stosuje
do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kurtury
na warunkach i * riyUl"
z+ f..ietnia 2003 r.
o dzialalnoSci poZytku publicznego i o *oiorrtu.i*Ji6"fl.
"
N. S 6, poz. g73 z p6in zm.).
3. O dotacjg, o kt6rej mowa w ust. l.mo2e
ubiegac sig kazdy klub sportowy nie nalei4cy
do sektora.finans6w pubricznych i
r-J4grrig"iu zysku, kt6ry na terenie
Gminy Rybno prowadzi dzialalnoj6.nieaziataiacii
,porto*a-' ""i

fit!:.lrjudzielanych

llekroi w niniejszej

l) dotacji -

uchwale jest mowa

*,j*yl

o:

$ 2'

nafezy ptzez to^.r^oztrmlet udzie]9g na w-arunkach
i trybie przewidzianym
w niniejszej uchwale dotacjg celowg z art. r26i
art.250 ustauy z dnia 27 sierpna 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. trtr iSZ, p"".
tZiO- p,OZn. zm.), kt6raje st przeznaczo11a
na sfinansowanie lub dofinansowani" p.;.ttu
"
.lu"aiego
rea'zacji celu publicznego
okre5lonego w $ 3,

2) zaplaty ka\ mandat6w i innych oplat sankcyjnych nalo2onych na beneficjenta
lub osoby w nim zxzeszone.
3) zobowiqzan beneficjenta z zaciqgnigtej pozyczki,

kredltu lub wykupu papier6w

warto5ciowych, oraz koszt6w obslugi zadluzenia.

$s.

Jesli otrzymana dotacja po shonie wnioskodawcy moie stanowid pomoc publiczn4
w rozumieniu art. 107 ust. I Traktatu o Funkcjonowaniu unii Europejskiei
@z.urz.u.E.
Nr I 15 z 9.5.2008 r.), warunkiem rozpahzenia wniosku o dotacjg jes t tqcznte:

l)
2)

c,

dochowanie ze strony wnioskodawcy wymagan z rczporz4dzena Komisji (WE)
1998/2006 z 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. g7 i gg rraktatu do pomocy
de minimis (Dz.U. UE L 2006 r. Nt 379 z 28.t2.2006 r.)

,r

przedstawienie przez wnioskodawca dokument6w i informacii okreslonvch
w g 9, ust. 2.

$6.
1. Form4 wylaty z bud:zetu Gminy Rybno dotacji przyznanej na zasadach niniejszej uchwaly,
mo1e by6 przekazanie beneficjentowi frodk6w na poczet poniesienia kosz6w projektu lub

refundacja koszt6w poniesionych przez beneficjenta po zawarciu umowy.
2._

o formie wyplaty dotacji decyduje w6jt Gminy Rybno w ogloszeniu

o kt6rym mowa $ 8.

o konkursie projekt6w,

3. Dotacjajest przekazywana po podpisaniu umowy na rachunek bankowy wskazany
wumowie.
Rozdzial 3

Tryb udzielania dotacji
67.
wyb6r projekt6w, na realizacjg lt6rych zoJtanie ud zielona dotacja zbudZetu Gminy Rybno,
dokonuje sig w drodze konkursu projekt6w lub na zasadach z 12.
$
I.

2. Wyboru oferty dokonuje W6jt Gminy Rybno.
3.

od decyzji w6jta co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje sig trybu odwolania.

4. Postgpowanie o udzielenie dotacji jest jawne.

1.

$8.
W6jt Gminy Rybno oglasza konkurs projekt6w, w kt6rym okreSla:
I ) przedmiot zglaszanych projelt6w,
2) wysokosci kwoty Srodk6w finansowych prze uraczonych na dotacje w ramach
ogloszonego konkursu projekt6w oraz formy wyplaty dotacjl
3) termin zglaszania wniosk6w o dotacie:
4) terminu realizacji przedsigwzigi z piojektow, nie dtuzej niz do dnia 3l grudnia roku,
w kt6rym udzielono wnioskowan4 dotacjg;
5) warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spelniai projekt i objgte nim
przedsigwzigcie.

przedmiotu okre$ronego dla projekt6w w ogloszeniu o konkursie projekt6w,
o
kt6rym mowa
w g 8, usr. I pkt l,
c) wnioskodawc4 zgodnie z wynikiem uzgodnierq zweryfikuje ostateczn4 tredi
projektu, w fym zakres koszt6w finansowanych z dotacji.
2) oglasza ostateczny wynik konkursu projekt6w, w spos6b, o kt6rym
mowa w ust. 2 pkt. 2,
z informaci4 0 projeltach wybranych i pro;ettacn oarzucony"h, "ntaz
ze wskaraniem,
a) nazwy projektu i nazwy i adresu wnioskodawcv.

-

,

b) opisu przedsigwzigcia objgtego projektem,
c) l4cmych koszt 6w projektu,
d) kwoty dotacj i ptzyznanej na projekt,
e)

uzasadnienia przyjgcia lub odpowiednio odrzucenia
zgloszonego projektu.

4' Z wnioskodawca kt6rego projekt zostal wybrany do dofinansowania,
zawiera sig umowg
o dotacjg, z zashze2eniem ust. 5.
5. Ogloszenie o otwartym konkur;ie
nlqektOw, o kt6ryrn mowa w $ 7 moZe dopuszcza.
uniewa2nienie konkursu przez w6jtaGminy Rybno lui
odstqpieni" oa
u-o*y
wsk utek:
"u**"ii
1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy
wyborze wniosk6w,

2) wyst4pienia istotnej zmiany okolicznosci powodui4cych,
2e zakofczenie procedury
wyboru wniosku lub zawarcie umowy nie lei, w interesie publicznFn,
a zmiany takiej
nie moZna bylo wczeSniej pnewdziil.

1' w6jt Gminy Rybno mo2e.udzierii dotacji
z pominigciem konkursu projekt6w,
jedli spelnione zostan4 l4cznie nastgpuj4ce ffiekt
warunki:
l) wysokoS6 dofinansowania lub finansowania projektu nie przekracza kwoty
5.000 zl.
_ , 2) projekt bgdzie realizowany w okresie nie dluzszym niZ 30 dni.
2. Uznaj4c zgodno56 proiektu z celem.okrejlonym
w $ iWOj, C_irry Rybno zleca jego
t^""li:*iE' po zloieniu oferry przez wnioskodawca. rrzais
g io stosuje ,ie
3. W terminie nie dlu,szym njz.7 dwroboczych
a"iJ*p-fynEcia;ferti, "ap"*i"iii".
W;jf CJov nyU"o
zarnieszcza ofertg na okres 7 dni:
"a
l) w Biuletynie Informacji publicznej,
2)- na tablicy ogloszeh w Urzgdzie Gminy Rybno.
. _4' Kazdy w terminie 7 dni od dnia zam ieszczena
oieiy w spos6b, o kt6rym mowa w ust. 3,
'
moze zglosii uwagi dotycz4ce oferty.
5. Po uplywie terminu, o kt6rym mowa w ust.
4, oraz po rozpatzeniu uwag, zawiera
sig umowg o udzielenie dotaclr.

6. N,4cznakwota Srodk6w finansowych przekazany
ch przez W6jta Gminy Rybno temu
samemu beneficjentowi, w trybie okreslonym
w u*t.
danym ror.u tui.rraurzo*vrn,
nre mo2e przekroczyi kwoty 120.000 zt.

l,'*

Rozdzial 4

5. Z gzeprowadzonej kontroli sporz4dzany j est protok6l, kt6ry po jednym egzemplarzu

ohzymuje beneficjent i Urzqd Gminy Rybno.
6. Na podstawie ustaleri protokolu kontroli do beneficjenta kierowane jest pisemne wyst4pienie
pokontrolne. W wyst4pieniu pokontrolnym, w miarg mo2liwodci, okre3la
sig osoby odpowiedzialne za powstanie stwierdzonych nieprawidlowoSci.
7. Od wyst4pienia pokontrolnego z ust. 6, w terminie 14 dni odjego otrzymania, benefrcjent
moZe skierowad zastrze|enta do W6jta Gminy Rybno.
8. Podstaw4 zastrzeircfi z ust. 7 mohebyt z*westionowanie zgodnofci ustaleri kontroli
ze stanem faktycmych lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wyst4pieniu

pokontrolnym. o wyniku rozponnrna zasttzelei w6jt Gminy Rybno powiadamia beneficjenta
w terminie do l4 dni od ohzyrnania z astrzehefi.

Rozdzial 6
Rozliczenie dotacji

1.

$ ls.
w terminie okreslonyn w umowie, beneficjent ro zlicza

sig

z wykorzystanej dotacji oraz

z wykonania projeklu.
2. Przedmiotem rozhczenia dotacji nie mog4 byi koszty, kt6re beneficjent poni6sl na realizacjE
projektu przed zawarciem umowy, o kt6rej mowa w $ 13.
3

. Rozliczenie dokon)'wane j est poprzez terminowe przedloZenie do Urzgdu Gminy Rybno

prawidlowo wypelnionego druku.

4. O rozliczertut dotacji W6jt Gminy Rybno powiadamia beneficjenta pisemnie.

Rozdzial 7
Przepisy przejSciowe i kor{cowe
$ 16.
Wykonanie uchwaly powierza siE W6jtowi Gminy Rybno.
$ 17.
uchwalarvchodzi w ffcie po uplywie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku urzgdowym
Woj ew6dztwa Warmirisko-Mazurskieeo.

Przewodnicz4cy Rady Gminy Rybno

Andrzej Kornacki

1.13.b) przedmiot dzialalnoSci gospodarczej

(ak pkt l2b)

II. Opis projektu
2.1. Nazwa

2.4, Szczeg6lowy opis i harmonogram

d

zialah

w

zakresie realizacji projektu

2.5. Zakladane renitaty realizacji projekhr w zakresie tworzenia warunk6w

III. Kalkulacja przewidywanych

koszt6w realizacji projektu

l. Calkowity koszt projektu t ... ............. ......... zll
2. Kosztorys ze wzglgdu na rodzaj koszt6w:
Lp.

Rodzaj i przedmiot zakupy-wanego
skladnika rzeczowego lub usfugi
sluZ4cych realizacji projektu

Koszt
calkowity
(w zl)

Z tego z
Z tego z finansowych
wnioskowane 6rodk6w wlasnych
wnioskodawcy i innych
dotacji (w zl) ir6det(w d)

j

Razem

3. Uwagi moggce mied znaczenie przy ocenie liosaorysu,:

IV. Przewidywane ir6dla finansowania projektu:
t

chodii o uzasadnienie niezbgdnoici poniesienia wszystkich kosa6w i o ich zwiqzek z realizowarym projektem

l)

proponowany projekt w calodci miedci sig w zakresie dzialalnosci
wnioskodawcy

(z poz. z

pktl),

2) w ramach skladanego wniosku przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*
oplat przy
wykonywaniu zadani4
3) wszystkie podane we wniosku informacje s4 zgodne z
aktualnl,rn stanem prawnl,rn i
faktycznym.
oswiadczam(-y), 2e wnioskodawca nie.jest pozbawiony prawa
do otrzymywania dotacji w
rozumieniu art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2d03 r. o linansa"i
puuti",oy"t,
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z p6Ln zm)

(pieczgc wnioskodawcy)

(podpisy os6b

up"*;;;;il;;;i;;;;;il;;

;;il

;il;il;;il;;;;;;;

Zalaczniki do wniosku:
l' Aktualny odpis z rejestru lub.odpowiednio wyci4g z ewidencji rub inne dokumenry
potwierdzai4ce status prawny wnioskodawcy
i umoco"wanie osou !o .ep.e""ntu;acycrr.
2' Sprawozdanie,merltoryczne_ i finansowe /bilans, rachunek wynikbw
rub iacrrunek
zysk6w i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni roki.

Za9wiadczenia o otrzymanej pomocy de minimis
- dotyczy/nie dotyczy*
4. Wypelniony formularz informacji i pomocy de
minimis z io
Ministr6w z dnia 29 marca 20 l0 r- w sprawie zakresu informacj"porra"dr"ku*uay
i prrJtu*i-ylr, prr",
podmiot ubiegaj4cy sig o pomoc de minimis (Dz.U.
Nr S:, poz. :i ty
3..

-

dotyczylniedotyczy*

* Niepohzebne ske6li6.

/z tego wplaty i ophty adresat6w pmiektL
....._.............,-...,....... z

Lp.

Data
Numer
dokumentu wystawienia
ksiegowego dokumentu
ksiegowego

100%

100%

Ogolem:

Numer

Nazwa

pozycji
kosztorysu

wydatku

Kwota (zl)

Zlego za

Zlego ze

Srodk6w

Srodk6w

pochodzqcych
z dotaqi (zl)

wlasnych
dotowanego

2.

OSwiadczam(-my), 2e:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienil sie status prawny dotowanego,

2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje sE zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym,
3) zam6wienia na dostawy, uslugi i roboty budowlane za Srodki finansowe uzyskane w ramach
4)

umowy zostaly dokonane zgodnie z pzepisami ushwy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamdwien publicznych,
wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunk6w) zostaly faktycznie poniesione.
(pieczgc dotowanego)

(podpis osoby upowaznionej lub podpisy os6b upowaznionych do skladania oswiadczen woli
w imieniu dotowanego)

Adnotacje uzedowe (nie wypelnia')

" N iepotneb ne sk resl iC.

