
 
 

UCHWAŁA NR LXXI/602/2022 
RADY MIEJSKIEJ JASŁA 

z dnia 21 listopada 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadania własnego Miasta 
Jasła w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Jasła uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LII/470/2021 Rady Miejskiej Jasła w sprawie określenia warunków oraz trybu 
finansowania zadania własnego Miasta Jasła w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, 
wprowadza się następującą zmianę: 

1. Załącznik nr 2 do uchwały Sprawozdanie częściowe/końcowe z realizacji przedsięwzięcia o charakterze 
sportowym – otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jasła. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jasła 

 
 

Henryk Rak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia środa, 23 listopada 2022 r.

Poz. 4380



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/602/2022 

Rady Miejskiej Jasła 

z dnia 21 listopada 2022 r. 

…………………………………………..     ………………………… 

(pieczęć klubu sportowego)      (data) 

        

SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE* 
Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

O CHARAKTERZE SPORTOWYM 

I.  Podstawowe informacje o przedsięwzięciu 

Nazwa Klubu Sportowego: 

Nazwa przedsięwzięcia: 

Termin realizacji przedsięwzięcia: 

Numer i data umowy: 

Data złożenia sprawozdania: 

II.  Sprawozdanie merytoryczne 

1. Informacja czy zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze 
określonym w części III ust. 4 wniosku (należy opisać osiągnięte rezultaty zadania). Jeżeli nie, należy wskazać 
dlaczego. 

Liczba zawodników biorących udział w projekcie - ……………………………………… 

Liczba zawodników będących mieszkańcami Miasta Jasła - ……………………………… 

Liczba zawodników nie będących mieszkańcami Miasta Jasła - ………………………… 

Liczba trenerów - …………………………………………………………………………… 

Liczba osób zatrudnionych na umowę - …………………………………………………… 

Liczba wolontariuszy - ……………………………………………………………………… 

Liczba szkolonych grup - ……..……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………………………….............. 

2. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań (opis powinien zawierać szczegółową informację 
o zrealizowanych działaniach zgodnie z umową). 

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….................................................... 

3. Informacje o świadczeniach pieniężnych pobranych w związku z realizacją zadania od odbiorców 
zadania (należy wskazać warunki, na jakich były pobierane świadczenia pieniężne, jaka była faktyczna 
wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka była łączna wartość tych świadczeń) 
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………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………........................................................ 
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III.  Sprawozdanie z wykonania wydatków 

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł) 

Całość przedsięwzięcia zgodnie z 
umową 

Sprawozdanie za okres 
sprawozdawczy* 

Sprawozdanie końcowe – za okres 
realizacji zadania  

Lp. 

Rodzaj kosztów 
(koszty merytoryczne i 

administracyjne związane z 
realizacją zadania) 

Koszt 
całkowity  

(zł) 

Z tego 
z dotacji 

(zł) 

Z własnych 
środków 

finansowych 
(zł) 

Koszt 
całkowity  

(zł) 

Z tego 
z dotacji 

(zł) 

Z własnych 
środków 

finansowych 
(zł) 

Koszt 
całkowity  

(zł) 

Z tego 
z dotacji 

(zł) 

Z własnych 
środków 

finansowych 
(zł) 

Realizacja programu 
szkolenia sportowego, w tym: 

         

1. ……………          1. 

2. ……………          
Koszty korzystania z 
obiektów sportowych dla 
celów szkolenia sportowego, 
w tym:   

         

1. ……………          

2. 

2. ……………          
Zakup sprzętu sportowego, w 
tym: 

         

1. ……………          3. 

2. ……………          
Koszty organizowania 
zawodów sportowych lub 
uczestnictwa w zawodach 
(zgodnie z §5 ust. 4 uchwały) 
w tym:  

         

1. ……………          

4 

2. ……………          
Koszty opłat związanych z 
udziałem w rozgrywkach 
sportowych, w tym:  

         

1. ……………          
5. 

2. ……………          
6 Sfinansowanie stypendiów          
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sportowych dla zawodników, 
w tym: 
1. ……………          
2. ……………          

7 Sfinansowanie wynagrodzeń 
kadry szkoleniowej, w tym:  

         

 1. ……………          
 2. ……………          

8 
Pozostałe koszty realizacji 
zadania pokrywane ze 
środków własnych, w tym: 

      

 1. ……………       
 2. ……………  

XXXX 

  

XXXX 

  

XXXX 

 
Ogółem:          

*Do wypełnienia przy sprawozdaniu częściowym 
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2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania  

Źródła finansowania zł % 
Koszty pokryte z dotacji   
Finansowe środki klubu w tym:   
- wpłaty i opłaty adresatów zadania    
- wpływy z innych źródeł (w tym wstępy na mecze, 
wpływy z reklam) 

  

- wsparcie sponsorów   
Ogółem  100 % 

3. Zestawienie faktur (rachunków) 

Lp. Nr dokumentu 
księgowego Data Data 

płatności 
Nr pozycji w 
kosztorysie 

Opis 
wydatku Kwota (zł) 

Z tego ze 
środków 

pochodzących z 
dotacji (zł) 

        
        
        

IV.   Dodatkowe informacje 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam(my), że: 

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny klubu, 

2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 
i faktycznym, 

3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione. 

(pieczęć Klubu) 

……………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu klubu sportowego) 

Poświadczenie złożenia sprawozdania  

 

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać) 
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