
Prezydent Miasta Lublin

działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. Z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz w wykonaniu 

uchwały Nr 267/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie 
finansowego wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego oraz ustalenia warunków i trybu 
wspierania sportu kwalifikowanego z budżetu Miasta Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2008 r. 

Nr. 37 poz.1192)

ogłasza nabór wniosków na finansowe wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego 
w II półroczu 2008 r.

I. Zasady przyznawania wspierania finansowego.

Przyznanie wsparcia  finansowego  uzależnione  będzie  od  spełnienia  przez  oferenta 
warunków i kryteriów określonych w załączniku do uchwały Nr 267/XVI/2008 Rady Miasta 
Lublin  z  dnia  24  stycznia  2008  r.-  „Warunki  i  tryb  wspierania  rozwoju  sportu 
kwalifikowanego   oraz   ustalenia  warunków  i  trybu  wspierania  sportu  kwalifikowanego 
z budżetu Miasta Lublin”.

II. Środki   finansowe   przeznaczone   w  budżecie  miasta  na  realizację  wspierania 
    rozwoju sportu kwalifikowanego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na  realizację  wspierania rozwoju sportu 
kwalifikowanego w II półroczu 2008 roku wynosi: 1.060.000 zł.

III. Okres przyznawania wspierania finansowego.

Wspieranie  finansowe  przyznawane  będzie  na  podstawie  pisemnej  umowy  na  okres 
od 01.07. do 31.12.2008 r.

IV. Termin i miejsce składania wniosków.

Wnioski   o   przyznanie   wsparcia   finansowego  należy   składać   w   terminie   do   dnia 
14.08.2008 r. w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z napisem: „Wniosek o wsparcie 
rozwoju sportu kwalifikowanego”, wyłącznie na druku wniosku, stanowiącym załącznik do 
uchwały Nr  267/XVI/2008 Rady Miasta  Lublin  z  dnia  24 stycznia  2008 r.,  w Wydziale 
Sportu  i  Turystyki  Urzędu  Miasta  Lublin,  ul.  Filaretów  44  od  poniedziałku  do  piątku 
w godzinach od 7 30 do 15 30.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Aktualny  dokument  potwierdzający  wpis  do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący
    statusu   prawnego   podmiotu   i  prowadzonej   przez   niego  działalności   (ważny   do 
    3 miesięcy  od  daty  wystawienia  przez organ  rejestrowy) lub jego kopia potwierdzona 
    przez osobę upoważnioną za zgodność na każdej ze stron .
2. Sprawozdanie  merytoryczne  i  finansowe  za  2007  rok  (bilans, rachunek wyników lub
    rachunek  zysków  i  strat  oraz  informacja  dodatkowa – część opisowa) a w przypadku
    krótszej działalności – za okres działalności.
3. Aktualny  statut  podmiotu  lub  inny  dokument  (jeśli  przepisy   dotyczące podmiotu nie
    nakładają   obowiązku   posiadania   statutu)  potwierdzający  prowadzenie  działalności
    w  zakresie  upowszechniania kultury fizycznej lub jego kopia potwierdzona przez osobę



    upoważnioną za zgodność na każdej ze stron z datą potwierdzenia.
4. Oświadczenie,  że  w  stosunku  do  wnioskodawcy  nie  jest prowadzone postępowanie 
    egzekucyjne.
5. Oświadczenie,  że  wnioskodawca  nie  jest wykluczony z prawa otrzymywania wsparcia 
    ze  względu  na  niezgodne  z  przeznaczeniem  wykorzystanie  uprzednio  przyznanych 
    środków publicznych.
6. Oświadczenie  o  nieubieganiu  się  o  środki  finansowe z innych źródeł gminnych na to 
    samo zadanie.
7. Aktualną  licencję  lub  zaświadczenie o  przyznaniu licencji dla  danej dyscypliny sportu, 
    przyznaną  klubowi  przez  właściwy   polski   związek  sportowy  –  oryginał   lub   kopia 
    potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem. 
8. Kopie  potwierdzone  „za  zgodność  z  oryginałem”  licencji  bądź uprawnień trenersko -
     instruktorskich    osób   prowadzących   szkolenie   oraz   uczestniczących   w  procesie 
     szkolenia.
9. Wykaz zawodników objętych procesem szkolenia.

V. Warunki i tryb postępowania przy udzielaniu wsparcia finansowego

1. Wnioski   wraz  z  wymaganymi  załącznikami,  wypełnione  kompletnie,  czytelnie,  oraz 
    złożone w terminie,  rozpatrywane  będą  przez  Komisję  powołaną   przez   Prezydenta 
    Miasta Lublin w drodze Zarządzenia.
2. Wnioski  złożone  po  terminie,  niekompletne  lub  wypełnione   nieczytelnie,   nie  będą 
    rozpatrywane.
3. Nie przewiduje się możności uzupełniania wniosków.
4. Złożenie  wniosku   nie   jest   równoznaczne   z   zapewnieniem   przyznania   wsparcia 
    finansowego lub jego przyznaniem.
5. Ostateczną    decyzję   o    przyznaniu   wsparcia  finansowego   oraz    jego   wysokości 
    podejmie Prezydent Miasta Lublin.
6. Wnioskodawcy  którym  przyznane  zostanie   bądź  nie  zostanie  przyznane   wsparcie 
    finansowe  zostaną    powiadomieni    pisemnie.    Ponadto    informacja     ta    zostanie 
    opublikowana  na  stronie  BIP   oraz  na  tablicy ogłoszeń w Wydziale Sportu i Turystyki
    Urzędu Miasta Lublin.
7. Wszystkie  wnioski pozostaną  w   aktach   Urzędu  Miasta  Lublin   i   bez   względu   na 
    okoliczności   nie   będą  zwracane  wnioskodawcą,  ani  w   trakcie   realizacji  wsparcia 
    finansowego, ani po jego zakończeniu.

VI. Postanowienia końcowe

Zastrzega się możliwość nie przeprowadzenie naboru wniosków, unieważnienia całości 
lub części naboru bez podania przyczyny. Decyzja Prezydenta Miasta Lublin o przyznaniu 
lub odmowie przyznania wsparcia finansowego jest ostateczna.
Informacje  na temat  naboru wniosków jak również druki  wniosków można uzyskać na 
stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Lublin: 
www.bip.lublin.eu oraz na stronie: www.um.lublin.pl (organizacje pozarządowe, konkursy), 
oraz  w siedzibie  Wydziału  Sportu   i  Turystyki  Urzędu  Miasta  Lublin,  ul.  Filaretów 44, 
tel. (0 81) 466 38 00.

UWAGA – warunkiem podpisania umowy o wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego jest 
rozliczenie otrzymanej dotacji za I półrocze 2008 r. (nie dotyczy Klubów nie korzystających 
ze wsparcia w ww. okresie). 

http://www.bip.lublin.eu/
http://www.um.lublin.pl/

