UCHWAŁA NR IV /12 /2011
RADY GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielopole
Skrzyńskie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr
142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127,
poz. 857)
Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1) Uchwała określa warunki i tryb finansowania przez Gminę Wielopole Skrzyńskie przedsięwzięć
sprzyjających rozwojowi sportu.
2) Gmina Wielopole Skrzyńskie tworząc warunki sprzyjające rozwojowi sportu realizować będzie cel publiczny,
w zakresie:
a) poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych,
b) osiągania wyższych wyników sportowych,
c) zwiększania dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby
sportowe,
d) poprawy kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu
życia,
e) promocji sportu i aktywnego stylu życia,
f) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców
Gminy Wielopole Skrzyńskie.
3) Wspieranie finansowe rozwoju sportu następuje w formie dotacji celowej, przyznawanej klubowi sportowemu
na warunkach i trybie określonym w niniejszej uchwale
§ 2. 1) Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
a) sporcie – należy przez to rozumieć określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.
U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub
zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój
stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach,
b) klubie sportowym – należy przez to rozumieć prowadzącą działalność w zakresie sportu osobę prawną
utworzoną na podstawie odrębnych przepisów, a także inną jednostkę organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej, prowadzącą działalność w zakresie sportu,
c) przedsięwzięciu – należy przez to rozumieć zadanie realizowane przez klub sportowy, stanowiące wydatki
bieżące tego klubu, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do rozwoju sportu na terenie Gminy
Wielopole Skrzyńskie
d) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć klub sportowy, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały
złoży wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia,
e) umowie – należy przez to rozumieć umowę o dotację między Gminą Wielopole Skrzyńskie a klubem
sportowym.
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Rozdział 2.
Warunki otrzymania wsparcia finansowego
§ 3. 1) Dotacje z budżetu może otrzymać klub sportowy działający na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie,
niedziałający w celu osiągnięcia zysku .
2) Złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
3) Z dotacji mogą być w szczególności finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu :
a) realizacji programów szkolenia sportowego
b) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestniczenia w tych zawodach, m.in. zakup
nagród, pucharów, dyplomów, statuetek okolicznościowych i innych nagród rzeczowych
c) wydatki z tytułu zakupu sprzętu sportowego m. in. piłki, dresy, komplety sportowe, buty sportowe,
ulepszenia sprzętu sportowego oraz zakup środków piorących, napojów, lekarstw
d) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego
e) wydatki związane z kosztami osobowymi dotyczącymi płac szkoleniowców, obsługi sędziowskiej , obsługi
księgowej, opłat w Polskim Związku Sportowym, obsługi technicznej, obsługi medycznej
f) wydatki związane z ubezpieczeniem sportowym zawodników oraz ubezpieczeniem imprezy sportowej
4) Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane :
a) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego
b) wypłaty stypendiów przyznawanych przez klub sportowy zawodnikom
c) transfery zawodnika z innego klubu sportowego
d) zapłaty kar, mandatów i innych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu
e) zobowiązanie klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz
kosztów obsługi zadłużenia,
f) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie
dotacji.
Rozdział 3.
Tryb udzielenia dotacji
§ 4. 1) Dotację mogą otrzymywać kluby sportowe, posiadające siedzibę na terenie gminy Wielopole
Skrzyńskie, działające na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie, które prowadzą działania w zakresie sportu,
uczestniczą we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych, niedziałające
w celu osiągnięcia zysku.
2) Klub sportowy ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek do Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie
w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy jeżeli przedsięwzięcie ma być rozpoczęte
i zakończone w roku następnym z zastrzeżeniem, że wnioski dotyczące 2011 roku winny być składane
w terminie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.
3) Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
4) Do wniosku należy dołączyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne
dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących lub
potwierdzony za zgodność odpis tego dokumentu.
5) Wnioski rozpatruje Komisja Konkursowa powołana w formie zarządzenia przez Wójta Gminy Wielopole
Skrzyńskie.
6) Komisja może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub
dokumentów.
7) W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Komisja wyznacza termin
i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego wad nie usunięto lub
który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.
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8) Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie po zapoznaniu się z protokołem Komisji dokonującej oceny wniosków
podejmuje decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego w ramach
środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Wielopole Skrzyńskie, decyzja Wójta Gminy Wielopole
Skrzyńskie jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
9) Przy rozpatrywaniu wniosków, dotyczących realizacji zadania uwzględnia się w szczególności :
a) możliwość realizacji zadania przez kluby
b) kalkulację finansową
c) dotychczasowe doświadczenie we współpracy z Gminą Wielopole Skrzyńskie
d) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania
10) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej przez klub sportowy, w takim przypadku
warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu przedsięwzięcia.
Rozdział 4.
Umowa o dotację i rozliczenie dotacji
§ 5. 1) Z klubem sportowym, któremu została przyznana dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia zawarta
zostanie umowa.
2) Umowa zawarta z klubem sportowym, powinna zawierać w szczególności:
a) oznaczenie stron,
b) określenie czasu, na jaki zostaje zawarta,
c) nazwę przedsięwzięcia na jakie dotacja została przyznana,
d) określenie wysokości dotacji, jaką Gmina przekaże podmiotowi dotowanemu z tytułu realizacji umowy oraz
termin i tryb jej płatności,
e) określenie sposobu i terminów rozliczenia udzielonej dotacji,
f) określenie terminu zwrotu dotacji z tytułu nienależytego wykonania umowy lub wykorzystania dotacji na
inne cele niż określone w umowie,
g) zobowiązanie podmiotu dotowanego do poddania się kontroli w zakresie objętym umową
h) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo- księgowej środków
otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji umożliwiającej ocenę wykonania
zadania pod względem rzeczowym i finansowym,
i) określenie warunków wypowiedzenia umowy.
3) Dotację celową na realizację przedsięwzięcia przekazuje się na rachunek bankowy klubu sportowego na
warunkach określonych w umowie.
4) W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu
zawartego w formie pisemnej, z zastrzeżeniem , że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty
przyznanej dotacji celowej, ani istotnego odstępstwa od założeń przedsięwzięcia.
5) W umowie można zawrzeć postanowienia dopuszczające dokonanie przez klub sportowy przesunięć pomiędzy
pozycjami kosztorysu projektu do 25% istniejącej pozycji kosztorysowej bez konieczności zmiany umowy.
6) Przesunięcie pomiędzy pozycjami kosztorysu przekraczające 25% kwoty danej pozycji kosztorysu wymaga
zmiany umowy.
7) Podmiot otrzymujący dotację celową nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację
przedsięwzięcia na cele inne niż określone w umowie.
§ 6. Przypadki i zasady zwrotu dotacji celowej określone są w przepisach art. 251 i 252 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmian).
§ 7. 1) Przyznana dotacja celowa podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu, którego
wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
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2) Klub sportowy otrzymujący dotację celową zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania w terminie
określonym w umowie .
Rozdział 5.
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 8. 1. Traci moc uchwała Nr XXI/124/08 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 28 października 2008r.
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie
Gminy Wielopole Skrzyńskie.
2. Uchyla się Uchwałę Nr III/7/2010 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 grudnia 2010r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie.
§ 10. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisjom: Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej głoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV /12 /2011
Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.rtf
Wniosek o przyznanie dotacji
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV /12 /2011
Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.rtf
Sprawozdanie z wykonania zadania

Przewodniczący Rady Gminy
Robert Pieczonka

Id: DDZIS-NDHTP-QVUTT-FBMIY-BOYYY. Podpisany

Strona 4

