UCHWAŁA Nr IV/23/2011
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 20 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających
rozwojowi sportu.
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
Nr 127, poz. 857, z późn. zm. 1)) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa warunki oraz tryb finansowania zadania własnego Gminy
Miejskiej Wągrowiec, mającego na celu tworzenie warunków, w tym
organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) projekcie – naleŜy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez
beneficjenta dotacji, które w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji
celu publicznego określonego w § 3,
2) dotacji – naleŜy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i w trybie
przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową zgodną z art. 126 i art. 221
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 z późn. zm.), która jest przeznaczona na dofinansowanie projektu
słuŜącego realizacji celu publicznego określonego w § 3,
3) wnioskodawcy/beneficjencie – naleŜy przez to rozumieć klub sportowy
działający na obszarze Gminy Miejskiej Wągrowiec, nie działający w celu
osiągnięcia zysku oraz prowadzący statutową działalność sportową, który na
warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoŜy wniosek o udzielanie dotacji na
realizację projektu,
4) umowie – naleŜy przez to rozumieć umowę o dotację, zawartą między Gminą
Miejską Wągrowiec, a beneficjentem.
§ 3. Ustala się cel publiczny dla Gminy Miejskiej Wągrowiec, który
realizowany będzie poprzez:
1) osiąganie wysokich wyników sportowych przez kluby sportowe,
2) aktywne uczestnictwo w wydarzeniach sportowych mieszkańców miasta
Wągrowca sprzyjające integracji Wspólnoty Samorządowej,
3) poprawę warunków organizacyjnych funkcjonowania klubów sportowych,
umoŜliwiającą zwiększenie liczby zawodników czynnie uprawiających sport
w klubach sportowych.
§ 4. 1. Wsparcie finansowe, o którym mowa w § 1, udzielane będzie w formie
dotacji celowej na prowadzenie statutowej działalności sportowej.
2. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie
w uchwale budŜetowej miasta Wągrowca.
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 151 poz.
1014.

§ 5. 1. Dotację celową, o której mowa w § 4 mogą uzyskać kluby sportowe
działające na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec, nie zaliczane do sektora
finansów publicznych, realizujące cel publiczny, o którym mowa w § 3.
2. Dotacja celowa Gminy Miejskiej Wągrowiec, nie moŜe przekroczyć 85%
wartości projektu.
3. Z dotacji celowej mogą być dofinansowane wydatki w szczególności na:
1) pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych w róŜnych dyscyplinach
sportu lub uczestnictwa w takich zawodach,
2) realizację programów szkolenia sportowego,
3) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników,
4) finansowanie klubowych stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry
szkoleniowej,
5) finansowanie opieki medycznej oraz ubezpieczenia zawodników klubów
sportowych.
4. Dotacja moŜe być wypłacona jednorazowo lub w transzach, co
kaŜdorazowo regulować będzie umowa pomiędzy Gminą a klubem sportowym.
5. W danym roku budŜetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały,
moŜe otrzymać dotację na więcej niŜ jeden projekt, pod warunkiem, Ŝe kaŜdy
z projektów objęty będzie oddzielnym wnioskiem, umową i sprawozdaniem.
§ 6.1. Organem przyznającym dotację na realizację projektu z zakresu
rozwoju sportu jest Burmistrz Miasta Wągrowca.
2. Dotacja przyznawana jest na wniosek.
3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
4. Burmistrz rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od dnia ich złoŜenia.
§ 7. Przy ocenie wniosku o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę
w szczególności:
1) znaczenie wnioskowanego projektu dla realizacji celu publicznego określonego
w § 3,
2) przedstawioną kalkulację kosztów w związku z zakresem rzeczowym projektu,
3) moŜliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę,
4) dotychczasową współpracę wnioskodawcy z Gminą,
5) wysokość środków finansowych przewidzianych w budŜecie Gminy,
6) planowany przez wnioskodawcę udział środków finansowych własnych lub
środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, jak
równieŜ wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę
społeczną członków klubu.
§ 8. 1. Z wnioskodawcą, którego projekt uzyska dofinansowanie, Burmistrz
Miasta Wągrowca zawiera umowę na realizację przedsięwzięcia, której
podstawową treść określa art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 sporządzona zostanie w formie pisemnej,
na czas realizacji zadania, nie dłuŜszy niŜ jeden rok.
3. Integralnym elementem umowy jest złoŜony wniosek.

§ 9. Dotację, o której mowa w § 4 przekazuje się na rachunek bankowy klubu,
na warunkach określonych w umowie.
§ 10. Burmistrz Miasta Wągrowca poprzez upowaŜnionych pracowników
Urzędu Miejskiego moŜe kontrolować realizację projektu, w szczególności:
1) stan realizacji projektu,
2) efektywność i rzetelność jego wykonania,
3) prawidłowość wykorzystania środków z budŜetu Gminy,
4) prowadzenie dokumentacji księgowo rachunkowej w zakresie wykorzystania
środków Gminy.
§ 11. 1. W terminie określonym w umowie, beneficjent rozlicza się
z wykorzystanej dotacji oraz z wykonania projektu.
2. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które beneficjent
poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy, o której mowa w § 8.
3. Rozliczenie dokonywane jest poprzez przedłoŜenie do Urzędu Miejskiego
prawidłowo wypełnionego druku sprawozdania, według załącznika nr 2 do
niniejszej uchwały
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/23/2011
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 20 stycznia 2011 r.

w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających
rozwojowi sportu.

W dniu 25 czerwca 2010 roku została uchwalona ustawa o sporcie (Dz. U. Nr.
127, poz. 857), na mocy której przepisy ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy
o sporcie kwalifikowanym przestały obowiązywać. Ustawa o sporcie weszła w Ŝycie
z dniem 16 października 2010 r.
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego moŜe określić, w drodze uchwały, warunki i tryb
finansowania zadania własnego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie,
wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza
osiągnąć.
Sukcesy sportowe, jakie odnoszą wągrowieckie kluby, a co za tym idzie coraz
większy profesjonalizm ich funkcjonowania oraz duŜe zainteresowanie mieszkańców
naszego miasta wydarzeniami sportowymi generują koszty, których dofinansowanie
wymaga, w obecnym stanie prawnym podjęcia omawianej uchwały.

