
ZARZĄDZENIE NR 450/2022 

WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE 

z dnia 10 stycznia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na realizację zadania własnego Gminy 

Godziesze Wielkie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Godziesze Wielkie 

w 2022 roku 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1133 z późn zm.) oraz § 4 ust. 4 uchwały Nr XIV/113/2019 Rady Gminy Godziesze 

Wielkie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania 

własnego Gminy Godziesze Wielkie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z dnia 03 stycznia 2020 roku, poz. 62) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłaszam, otwarty konkurs projektów na realizację zadania własnego Gminy Godziesze 

Wielkie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2022 roku. 

§ 2. 1. Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Godziesze Wielkie na realizację zadań 

w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie 

Gminy Godziesze Wielkie oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania określa uchwała Nr 

XIV/113/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Godziesze Wielkie w zakresie sprzyjania 

rozwojowi sportu. 

§ 3. 1. Ostateczny termin składania wniosków wyznaczam na dzień 31 stycznia 2022 roku. 

2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Gminy Godziesze Wielkie. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się stanowisku ds. budżetowo-księgowych, udzielania 

dotacji i egzekucji niepodatkowych należności budżetowych. 

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie 

www.godzieszewielkie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Godziesze Wielkie oraz na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie. 
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

   

Wójt Gminy Godziesze 
Wielkie 

 
 

Józef Podłużny 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 752FA330-9D2C-4FE4-B440-C3B0A8E4B2D5. Podpisany Strona 2



 

 

 
 

Ogłoszenie otwartego konkursu projektów  

na realizację zadania własnego Gminy Godziesze Wielkie  

w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2022 roku 
 

 

I. Zasady postępowania konkursowego oraz przyznawania dotacji określają: 

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 z późn. zm.), 

zwana dalej ustawą; 

2. Uchwała Nr XIV/113/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 2019 roku  

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Godziesze 

Wielkie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia  

03 stycznia 2020 roku, poz. 62), zwana dalej uchwałą. 

II. Przedmiot konkursu: 

1. Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego w zakresie sprzyjania 

rozwojowi sportu na terenie Gminy Godziesze Wielkie w następujących dziedzinach: 

a) upowszechnianie piłki nożnej poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach – kwota 

65.000,00 zł, 

b) upowszechnianie kolarstwa poprzez szkolenie i start młodzieży w zawodach – kwota 

35.000,00 zł, 

c) upowszechnianie karate poprzez szkolenie i start młodzieży w zawodach – kwota 

17.000,00 zł, 

d) upowszechnianie wioślarstwa poprzez szkolenie i start młodzieży w zawodach – kwota 

8.000,00 zł. 

2. Wsparcie finansowe udzielane jest w formie dotacji na pokrycie kosztów realizacji zadania. 

3. Wsparcie należy wykorzystać do realizacji celu publicznego: 

a) poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Godziesze Wielkie, 

b) osiągania wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych, 

c) zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie do różnorodnych form 

aktywności sportowej, 

d) propagowania sportu wśród mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie, 

e) promocji sportu i aktywnego stylu życia. 

III. Koszty realizacji zadania publicznego: 

1. Dotacja może być przeznaczona na: 

a) realizację programów szkolenia sportowego, 

Załącznik do zarządzenia Nr 450/2022
Wójta Gminy Godziesze Wielkie 
z dnia 10 stycznia 2022 r.
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b) zakup sprzętu sportowego, 

c) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych 

zawodach, 

d) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 

e) sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej, 

f) sfinansowanie kosztów obsługi księgowej, 

g) pokrycie kosztów realizacji zadania wynikających ze specyfikacji realizowanego 

przedsięwzięcia obejmujących m. in. ubezpieczenie i badania lekarskie zawodników, 

transport, zakwaterowanie, wyżywienie, organizacja obozów sportowych, zakup 

pucharów, statuetek, dyplomów i medali, 

h) pokrycie obowiązkowych opłat, składek oraz licencji klubu m. in. za zgłaszanie 

zawodników do rozgrywek, za udział w rozgrywkach danego sezonu. 

2. Dotacja nie może być przeznaczona na: 

a) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników 

b) transfery zawodnika z innego klubu sportowego, 

c) zapłaty kar, mandatów i innych opłat karnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika 

danego klubu, 

d) zobowiązania tego klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu 

papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, 

e) koszty, które Wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy  

o udzielenie dotacji, 

f) koszty utrzymania biura klubu, 

g) inne wydatki niezwiązane bezpośrednio z przedsięwzięciem określonym w części III.1. 

IV. Podmioty uprawnione do składania wniosków: 

W konkursie projektów na realizację przedmiotowego zadania mogą uczestniczyć wyłącznie 

organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w dziedzinie wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz mające swoją siedzibę na terenie Gminy Godziesze 

Wielkie. 

V. Termin i sposób składania wniosków: 

Wniosek realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć wraz z załącznikami, podpisany przez 

osoby upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie ze statutem Wnioskodawcy,  

w sekretariacie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku do godz. 15:00. 

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru projektów oraz zasady i warunki przyznawania dotacji: 

1. Udzielenie dotacji odbywa się na wniosek podmiotu o udzielenie dotacji z budżetu Gminy 

Godziesze Wielkie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały. 
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2. Do wniosku powinien być dołączony statut lub inny dokument organizacyjny klubu, z którego 

wynikają jego zadania oraz dokument rejestracyjny. 

3. Złożone wnioski sprawdzane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję 

Konkursową powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Godziesze Wielkie.  

4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Wójt 

Gminy Godziesze Wielkie wyznacza termin i wzywa klub sportowy do ich usunięcia lub 

uzupełnienia wniosku. 

5. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

6. Przy rozpatrywaniu wniosków będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

a) znaczenie zadania dla Gminy Godziesze Wielkie, 

b) zgodność projektu z celem publicznym określonym w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały, 

c) wysokość środków budżetu Gminy Godziesze Wielkie przeznaczonych na realizację 

danego projektu, przy czym wysokość tych środków nie może przekroczyć 80% 

planowanych całkowitych kosztów zadania,  

d) udział środków klubu sportowego w planowanym projekcie (środki finansowe, wkład 

osobowy, wkład rzeczowy),  

e) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu projektu, 

f) ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot, 

g) ocenę wykonania projektów klubu sportowego w okresie poprzednim, w zakresie 

rzetelności  

i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, 

h) zasoby kadrowe. 

7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. Część wkładu własnego może 

stanowić tzw. wkład pozafinansowy (np. praca wolontariuszy). 

8. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej od wnioskowanej, Wnioskodawca jest 

zobowiązany do dostarczenia zaktualizowanego kosztorysu. 

9. W oparciu o ocenę końcową Komisji Konkursowej, Wójt Gminy Godziesze Wielkie wydaje 

zarządzenie przyznające dotację celową. 

10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 9 lutego 2022 roku. 

11. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu 

Gminy w Godzieszach Wielkich www.godzieszewielkie.pl, w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Godziesze Wielkie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godziesze 

Wielkie.  

VII. Termin i warunki realizacji zadania: 

1. Termin realizacji zadania opisanego we wniosku powinien rozpoczynać się nie wcześniej niż 
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od dnia podpisania umowy, a kończyć nie później niż dnia 15 listopada 2022 roku. 

2. Realizacja zadania, na które klub otrzymał wsparcie finansowe nie może być dokonywana 

przez podmiot nie będący stroną umowy. 

3. Dotowane podmioty zobowiązane są do: 

a) prowadzenia dokumentacji merytorycznej i finansowej z realizacji zadania, 

b) informowania, że zadanie publiczne jest finansowane lub współfinansowane ze środków 

budżetu Gminy Godziesze Wielkie. 

4. Składający wniosek ma obowiązek dostosowania go do obowiązujących w Polsce obostrzeń 

związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, 

wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych 

właściwych służb i organów. W przypadku uzyskania dotacji wnioskodawca zobowiązany jest 

do przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń związanych 

z sytuacją epidemiologiczną. 

5. Podmiot realizujący zadanie publiczne finansowane ze środków z dotacji ma obowiązek 

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być 

zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to 

także stron internetowych i aplikacji jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które 

spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

W indywidulanym przypadku, jeżeli podmiot nie jest w stanie, w szczególności ze względów 

technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w 

zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany 

zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. 

VIII. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Godziesze Wielkie w roku ogłoszenia 

otwartego konkursu projektów i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego 

rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji 

przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 

Rok Nazwa Wnioskodawcy Nazwa projektu Całkowity koszt 
projektu 

Przyznana kwota 
dotacji 

2021 

Ludowy Klub Sportowy 
Godziesze 1966 

Godziesze Wielkie,  
ul. Cmentarna 15 

62-872 Godziesze Małe 

Upowszechnianie piłki 
nożnej poprzez szkolenie 

i udział  
w rozgrywkach 

81.250,00 zł 65.000,00 zł 
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IX. Klauzula informacyjna: 

1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach otwartego konkursu 

projektów na realizację zadania własnego Gminy Godziesze Wielkie w zakresie sprzyjania 

rozwojowi sportu na terenie Gminy Godziesze Wielkie, jest Gmina Godziesze Wielkie,  

z siedzibą przy ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe. Można się z nim skontaktować 

drogą elektroniczną na adres e-mail gmina@godzieszewielkie.pl, telefonicznie pod numerem 

627611089 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje prawidłowość 

przetwarzania danych. Można się z nim kontaktować pod adresem e-mail iod@comp-net.pl .      

3. Dane osobowe zawarte we wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Godziesze Wielkie 

na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających 

rozwojowi sportu na terenie Gminy Godziesze Wielkie będą przetwarzane, w celu 

wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym jest przeprowadzenie i 

rozstrzygnięcie otwartego konkursu projektów, podpisanie umowy oraz realizacja, kontrola i 

rozliczenie zadania publicznego. W związku z tym podstawą prawną przetwarzania danych 

będzie art. 6 ust. 1 lit. c (wyżej wymieiony przepis prawa) oraz lit. b (umowa). 

4. W niektórych sytuacjach dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej.  

6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 

dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 

7. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do ich treści, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec 

Uczniowski Klub 
Sportowy „ZEFIR” 
Wola Droszewska 45 

62-872 Godziesze Małe 

Upowszechnienie 
kolarstwa poprzez 

szkolenie i start 
młodzieży w zawodach 

43.750,00 zł 35.000,00 zł 

Akademia Karate 
Godziesze Wielkie,  

ul. M. Dąbrowskiej 13 
62-872 Godziesze Małe 

Upowszechnianie karate 
poprzez szkolenie i start 
młodzieży w zawodach 

15.000,00 zł 12.000,00 zł 

Uczniowski Klub 
Sportowy Stobno 
Stobno Siódme 26 

62-872 Godziesze Małe 

Upowszechnianie 
wioślarstwa poprzez 

szkolenie i start 
młodzieży w zawodach 

24.750,00 zł 10.000,00 zł 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 752FA330-9D2C-4FE4-B440-C3B0A8E4B2D5. Podpisany Strona 5

mailto:godziesze-wi@zgwrp.org.pl
mailto:iod@comp-net.pl


przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. 

8. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie 

udziału w otwartym konkursie projektów. 

10. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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