
UCHWAŁA NR XXXV/321/2013
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 5941)), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 8852)) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 127 poz. 8573)), Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Niniejsza uchwała reguluje warunki i tryb udzielania przez Gminę Nowa Dęba wsparcia 
finansowego w formie dotacji celowych na przedsięwzięcia z zakresu sportu. 

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na finansowanie lub dofinansowanie celu 
publicznego związanego z zadaniami Gminy Nowa Dęba z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu, udzielanych z budżetu Gminy Nowa Dęba na zasadach i w trybie określonym 
w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, 

2) sporcie –należy przez to rozumieć formy aktywności fizycznej określone w art. 2 ust. 1 ustawy, 

3) klubie sportowym – należy przez to rozumieć formy działalności określone w art. 3 i art. 4 ust. 1 
i 2 ustawy, 

4) dotacji - należy przez to rozumieć udzielone klubowi sportowemu, na warunkach i w trybie 
przewidzianym w niniejszej uchwale wsparcie finansowe w formie dotacji celowej zgodnie 
z art. 221 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, która jest przeznaczona na finansowanie lub 
dofinansowanie projektu służącego rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowa Dęba, 

5) projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy, stanowiące 
wydatki bieżące lub majątkowe tego klubu, które w sposób bezpośredni przyczynią się do rozwoju 
sportu na obszarze Gminy Nowa Dęba, 

6) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć klub sportowy, który na warunkach i w trybie niniejszej 
uchwały złożył wniosek o udzielenie dotacji na projekt, 

7) beneficjencie - należy przez to rozumieć klub sportowy, któremu w trybie niniejszej uchwały 
przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu, 

8) umowie - należy przez to rozumieć umowę o dotację zawartą między Burmistrzem Miasta i Gminy 
Nowa Dęba a beneficjentem, której treść reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy o finansach 
publicznych, 

9) Gminie – należy rozmieć Gminę Nowa Dęba, 

10) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.

§ 3. 1. Gmina wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu. 

2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się: 

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych; 

2) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo 
w aktywnym stylu życia; 

3) umożliwienie osiągania wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych; 

4) promocję sportu i aktywnego stylu życia; 
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5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie 
mieszkańców Gminy; 

6) budowę, rozbudowę i modernizację gminnych obiektów sportowych, które mogą być 
wykorzystywane przez kluby sportowe dla przeprowadzania zawodów i innych zajęć sportowych; 

7) udostępnianie gminnych obiektów sportowych dla potrzeb sportu; 

8) utrzymywanie gminnych obiektów sportowych.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i § 4 przedmiotem dotacji rocznej może być wsparcie klubu sportowego 
w zakresie projektu obejmującego: 

1) zakupy wyposażenia sportowego, sprzętu, odzieży i obuwia, 

2) organizację i udział w zawodach sportowych, w tym koszty: przejazdu, opłat sędziowskich, 
wyżywienia, noclegów, opieki medycznej, służb porządkowych i ochrony zawodów, 

3) przygotowania do zawodów, w tym kosztów wynagrodzeń szkoleniowców oraz obsługi technicznej, 

4) opłaty regulaminowe, licencje i ubezpieczenia zawodników, badania lekarskie zawodników, 

5) bieżące wydatki utrzymania obiektów, sprzętu i odzieży sportowej, 

6) wynajem obiektów sportowych, 

7) koszty obsługi projektu, w tym księgowości, materiałów i sprzętu biurowego.

4. Z dotacji, o której mowa w ust. 3 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu: 

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i działaczy klubu sportowego, 

2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego, 

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego 
klubu, 

4) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, 
oraz kosztów obsługi zadłużenia.

5. Dotacja przekazywana będzie w formie wspieranej, należy wykazać minimum 10% wkładu 
własnego (finansowego lub pozafinansowego) całości projektu.

§ 4. 1. W roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu 
Gminy dotację na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty jest oddzielnym 
wnioskiem, umową i dotacją. 

2. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowywany dotacją udzielaną na warunkach i w 
trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzielaną z budżetu Gminy na zasadach i w trybie przepisów, 
o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 5. 1. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu Gminy może być przekazanie beneficjentowi 
środków na poczet poniesienia kosztów projektu lub refundacja kosztów poniesionych przez beneficjenta 
ze środków własnych. 

2. O formie wypłaty dotacji decyduje Burmistrz w umowie o udzielenie dotacji.

§ 6. 1. Organem przyznającym dotację na projekt służący rozwojowi sportu jest Burmistrz. 

2. W celu wyboru projektów Burmistrz w drodze zarządzenia ogłasza konkurs projektów, w którym 
określa: 

1) przedmiot zgłaszanych projektów, 

2) wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu 
projektów oraz formy wypłaty dotacji, 

3) termin realizacji projektów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia roku, w którym udzielono 
dotację, 
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4) warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcia 
z zakresu rozwoju sportu, 

5) termin składania wniosków o wsparcie finansowe, 

6) szczegółowe wytyczne do konkursu, w tym wzory wniosku aplikacyjnego, umowy 
i sprawozdania.

3. Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba. Termin składania wniosków o dotację nie może 
być krótszy niż 14 dni.

§ 7. 1. Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji sporządza się na formularzu określonym 
w szczegółowych wytycznych, o których mowa w §6 ust. 2 pkt 6. 

2. Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę 
w określonym terminie uzupełnień i sprostowań złożonego wniosku.

§ 8. 1. Wybór projektów dokonywany jest w ramach procedury konkursowej. 

2. Przed wydaniem zarządzenia przyznającego dotacje, Burmistrz zasięga opinii 4 - osobowej Komisji, 
złożonej z 2 przedstawicieli desygnowanych przez Burmistrza, 1 przedstawiciela Rady Sportu 
i 1 przedstawiciela organizacji pozarządowej. Komisja może obradować przy udziale co najmniej 
3 członków. 

3. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy określa zarządzeniem Burmistrz. Członkami Komisji 
powołanej w celu zaopiniowania złożonych wniosków nie mogą być osoby związane z beneficjentami 
konkursu. 

4. Przy opiniowaniu projektów Komisja uwzględnia: 

1) znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie Gminy, 

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na organizowany konkurs projektów, 

3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu)
w związku z zakresem rzeczowym projektu, 

4) możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę, 

5) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy, 

6) szczegółowe wytyczne, o których mowa w §6 ust. 2 pkt 6.

5. Burmistrz, po zapoznaniu się z opinią Komisji, dokonuje wyboru wniosków z jednoczesnym 
określeniem kwoty dotacji na każdy wybrany projekt. 

6. Burmistrz, w drodze zarządzenia, ogłasza ostateczny wynik konkursu podając nazwy 
wnioskodawców, tytuły realizowanych zadań oraz wysokość dotacji przyznanych na poszczególne 
projekty. 

7. Ogłoszenie o przyznanych kwotach dotacji na wybrane projekty zamieszcza się w Biuletynie 
Informacji Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy 
Nowa Dęba. 

8. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 6 ust. 2 może dopuszczać 
unieważnienie konkursu przez Burmistrza lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek: 

1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosku, 

2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyboru wniosku 
lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej 
przewidzieć.

§ 9. 1. Z beneficjentem dotacji Burmistrz zawiera umowę na realizację projektu, której podstawowe 
treści określają przepisy art.221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej ostateczny wniosek na realizację projektu, 
wybrany przez Burmistrza.
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§ 10. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które beneficjant poniósł na realizację 
projektu przed zawarciem umowy, o której mowa w § 9. 

§ 11. Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej w Nowej Dębie informację za rok poprzedni, z realizacji 
niniejszej uchwały, do dnia 30 kwietnia następnego roku budżetowego. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba 

§ 13. Nadzór nad wykonaniem sprawuje Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu oraz Komisja 
Budżetowa. 

§ 14. Tracą moc: 

1) Uchwała Nr L/461/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba, 

2) Uchwała Nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba. 

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

 

I Wiceprzewodniczący Rady

Maria Mroczek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 Nr 151, poz. 1014, z 2011 r.  

Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1240 i 1241, z 2012 r.  poz. 490 i 829
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