
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM 

 

OGŁASZA 
 

II nabór wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu  

na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2022 

 

I. Nabór wniosków rozpoczyna się z dniem ogłoszenia.  
 

II. Wnioski o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu można składać na następujące 

działania: 
 

1. rozwój sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenie sołectwa 

Postolin – do 30.800,00 zł, 

2. rozwój sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenach wiejskich 

Gminy Sztum w sołectwie Czernin – do 41.000,00 zł, 

3. rozwój sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenie sołectwa 

Gościszewo – do 31.500,00 zł, 

4. rozwój sportu w dziedzinie lekkiej atletyki na terenie Miasta i Gminy Sztum                       

– do 55.000,00 zł, 

5. rozwój sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum w dziedzinie tenisa ziemnego                        

– do 10.000,00 zł, 

6. rozwój i upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu 

Miasta  i Gminy Sztum – do 25.000,00 zł. 
 

III. Termin realizacji powyższych działań: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2022 r.  
 

IV. Wnioski należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej na załączonym 

wzorze stanowiącym załącznik do Uchwały Nr X/84/2011 Rady Miejskiej w Sztumie                           

z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania                              

o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom  nie zaliczanym do sektora 

finansów publicznych w terminie do dnia 25 stycznia 2022 r. w Punkcie Informacji 

Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39.  
 

V. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:  
 

1. Aktualny odpis z rejestru z uwzględnieniem osób upoważnionych do reprezentacji 

wystawiony nie szybciej niż na 3 miesiące przed terminem zakończenia naboru.  

2. Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej. 

3. Oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego i zobowiązaniu się do jego 

utrzymania do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń dotacji. 
 

Brak powyższych załączników skutkuje negatywnym zaopiniowaniem wniosku                   

i jego odrzuceniem.  
 

VI. Szczegółowych informacji udziela p. Daria Wojtaś, tel. 55 640 63 40, e-mail: 

daria.wojtas@sztum.pl. 

 

            Burmistrz  
Miasta i Gminy Sztum  
 
         Leszek Tabor 
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