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UcHwAŁA NR IV 12 /2010

RADY MIEJSKIEJ GNIEWKOWO

z dnia 6 grudnia2010 r.

łY sprawie okreśIeniA worunków itrybu Iinansowania rozwoju sportu przez Gminę Gniewkowo

Na podstawie ań. 7 ust. I pkt. 10, aft. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy f dnia 8 marca 1990 I' o samorządzie gminnym (
Dz. U. 22001 r. Nr 142, poz. I59l,z 2002t. Nr23, po2.220,Nr62, po2.558, Nr 102, poz. 1055, Nr I16, poz. 1203,
22005 r.Nr 172,poL.1441, Nr 175, poz. 1457,22006t.Nr l '7,poz. 128, Nr 181, poz. 1331,22007 r.Nr 48,poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.12l8,22008 r. Nr180, poZ.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.4f0,
Nr I57 poz' I24I. z20|0 r. Nr 28, poz' 142 i 146, Nr 106' poz. 675.)' ań' 27 ust' 2 ustawy zdnia2s 9zęrrłca2010
r. o sporcie ( Dz. V. 22010 r. Nr 127, poz. 857 ) oraz art. 221 istawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
p]ublicz].'ych (Dz. U. 22009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146 i Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835)
Rada Miejska uchwala , co następuje:

s 1' l. Gmina Gniewkowo wspiera spolt twolząc wafunki' w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sporfu.
2.P|zezce| pub|iczjy z?akręsu sportu rozumie się:

l) poprawę warunków upmwiania spoItu prfez zawodników klubów sportowych;

2) osiągnięcie wyższych \łyników spońowych pŹez zawodnikóv,I klubów sportowych;

3) poprawę kondycji fią'czrrej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym sf,lu
4cla;

4) promocję spo.tu i aktywnego stylu życia;

5) umożliwienie dostępu do różnorodnych foim aktywności spońowej jak największej liczbie mieszkanców
Gminy Gniewkowo.

$ 2. 1' wsparcię, o którym mowa w $ lust. t, udfielane będzie w formie:
1) dotacji celowych na prowadzenie stafutowęj działalności spońowej;

2) stypendióv'' sportowych oraz \łyróznień i n€ród za osi€nięte wyniki spońowe na zasadach okeślonych
w odrębnej uchwale Rady Miejskiej Gniewkowa

2. ŚIodki finansowe na wspiemnie rozwoju spoftl zabefpiecza się colocznie w uchwale budżetowej gminy
Gniewkowo

s 3. l . Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie gminy cniewkowo, niezaliczane do
sektora finansów publicznych i niedziałające w cęlu osiągnięcia zysku, rea|izujące cel publiczny z zakesu sportu'

2. Dotację na prowadzenie statutowej działalności spońowej może otrzymać klub, jeżeh:

1) fealifuję cel publiczny wskazany w s l ust. 2 niniejszej uohwały:

2) angazuje się we współpracę zgminnymi jednostkami organjzacyjnymi oftz zl]rzędefi Miejskim przy
realizacji zadan publicz1ych z zaklesu sporhr na żecz mieszkańcórv oniewkorva

3) promuje wizerunek Gniewkowajako miasta stwarzającego warunki dla rofwoju spoltu,
4) zapewni udział środków właslrych na realizację zadania.

' 3. DotacF udzielane sąpo pfzeprowadzęniu otwartęgo koŃursu ofęrt, w trybie indywidualnych rcfstrzygnięć,
od ldórych nie przysługtlje odwołanie'

s 4. l ' Bumistrz Gniewkowa ogłasza otwarry koŃurs ofert wskazując;
1) fodzaj zadania oraz wysokośó śrcdków finansowych przefnaczonych na wsparcie zadania;
2) tęrmin i waruŃi ręa|izacji zĄdanią-

3) termin składania ofeft:
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4) termin, tryb i kfytelia stosowane przy dokonaniu wyboru ofeĄ.

2. ogłoszenie, o którym mowa wust. 1umieszcza się w Biuletynie lnfomacji Publicznej, na sironie
intemetowej oraz na tablicy ogłoszęń Urzędu Miejskiego.

3. w postępowaniu koŃurso\łym ma.ją zastosowanie odpowiednie wzory dokumęntów' tj. oferty realizacji
zadanią umowy, sprawozdania okeślone w pźepisach $ykonawcfych do usta\\T zdnia 24 kwietnja 2003 r.
o działahości pożrytku publicznego i o }volontariacie (Dz' U. Nr 96, poz' 873 z późfl. zm')'

s 5. Złożone oferty rczpatruje komisja konkursowa powołana p.zez Bwmistrza Gniewkowa

s 6. Przy rozpatrywaniu ofeń o przynanie dotacji na realizację zadania, komisja konkursowa uwzględnia
w szczególności:

|) zna.zeĄie fĄdadia ó],a gminy Gniewkowo

2) zgodność ofęrty z celem publicnym, okręślonyn w $ 1 ust. 2 niniejszej uchwały;

3) .\łysokość środków budżętow}h przf-znaczljnych na realizację danego zadania;

4) .!łysokość środków pozabudżeto\łych pozyskanych na realizaćję danego zadania;

5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosŹów realizacji zadania, wrym w odniesieniu do zakręsu
rzecrowego zadania;

6) ocenę możliwości realizzcil zadania pIzez ofefenlai

7) analizę wykonaria zAdń zlecolrych podmiotowi dotowanemu w okjesie poprzednim z uwzględnieniem
w szczęgólności jakości i termino]vości rozliczania dotacj i'

s 7' Komisja konkursowa przekazuje Burmistrzowi Gniewkowa swoją propozycję rozstrzygnięcia konkursu.

! 8. ofeńawinna być rozpatrzona w terminie nieprzękraczającym 30 dni od da! jej złożenia.

s 9. wyniki konl'1rsu zamieszczane są w Biulętynie Informacji Publicznej, na shonie intelnetowęj oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

s 10. oferenci pżyjmuj4c dotacje zobowiązltjąsię do wykonania fadania w zakesie i na zasadach okeślonych

s 11. l' Umowę sporządfa się w formie pisemnej, na czas realizacji zadania lub na czas okrcślony, nię dłuzszy
niżjęden rck'

2' Umową o l'1órej mowa w ust. l, powinna zawierać w szczególności:

1) omaczenie stron umowy;

2) szczegółowy zakes rea|izowane8o zadania (cel udzielenia dotacji)j

3) wysokość dotacjj;

4) tefmin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania;

5) sposób kontroli rcalizacji zadania i Wydatkowania dotacji;

6) sposób ;lermin rcZIiclenja udzie|onqj dolacji:

7) postanowienia dotycfące okoliczności uzasadniających roz\'riązanie umowy;

8) zoborviąfanie podmiotu do prowadzenia rvyodfębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środkó\'.'
finansowych otrrymanych na realizację fadanią a także wszelkiej innej dokumentacji umożliwiającej ocenę
wykonania zadania pod względem żeczowym i finansowym;

9) termin i zasady zwfofu niewykożystanej dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji.

s 12. w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcfa się, za zgodą stron, możliwość fmiany w ciągu
roku zakrcsu żeczowego oraf warunków lealizacji zadania w formie aneks do rrmowy'

s 13. Dotację na lealizację zadania przekazuje się na rachunek bfulkowy klubu, na warunkach okeślonych
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s 14. l. Podmiot, l.1óry otrzymał dotację jest zobowiązaly do sporządzenia sprawozdania z wykonania fadania
określonęgo w umowie ]v terminie 30 dni po upły\'de teminu' na który umowa została zawańa'

2. sprawofdanie powinno zawierać w szczególności:

a) info.mację o przebiegu rcalizacji zAdar'ia"

b) szczegółowe rozliczenie finalsowe dokonane w oparciu o kosztorys załączony do oferty'

c,) inne istotne in|ormację dol' rea]jZ3cjj zadanjŁ

d) zestawienie kŚerokopii dokumentów' fakfuI (mchuŃów) potwierdfających wydatkowanie środków.

s 15. w przypadku \Ą'ykorzystania na realizację zadania przekazanej dotacj i, nięwykorzystane środK finansowe
naleŹy zwrócić wraz z odsetkami w wysokości okeślonej jak dla faległości podatko\łych liczonych od dnia
przekaz ania dotacji.

s16.w prrypadku stwierdzenia Dieprawidłowośc; w sposobie wykorzystania dotacji wstrrymuje s;ę
przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przek^zana kwota podlega zwroto\yi wraz z odsetkami
w wysokości określonej jŃ dla zaległości podatkowych liczonych od dn;a przekazania dotacji podmiotow;

g17.w przypadku stwierdzenia niepla\'r'idłowości wsposobie lłykorrystania dotacji wstrzymuję s;ę
pźekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazana kwota podlega zwrotowi wraz z odsetkami
wwysokości określonej jŃ dla zaległości podatko\łych liczonych od dnia pftekazAnia dotacji podmioto1vi

s 18. Traci moc uchwala ff Xxlx/232l2008 Rady Mięjskiej Gniewkowa z dnia 30 wrzęśnia 2008r' w sprawie
określęnja warulków i trybu wspięrania flnansowego rozwoju spońu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy
Gniewkowo ońz uchwała nr xxxll/277l2008 Rady Miejskiej Gniewkowa z dnia 19 grudnia 2008 zmieniająca
uchwałę w sprawie okJeślęnia warunków itrybu wspierania finansowego rozwoju spońu kwaliflkowanego na
terenie miasta i.gminy Gniewkowo.

s 19. wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi cnięwkowa

s 20. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym wojewódzbr'a
Kuj a\łsko-Pomorskiego.
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Uzasadn ien ie

Przedstawiany projekt uchwały dotyczy ok'ęślen;a waruoków i trybu flnansowania rozwoju sportu przez Gminę
Gniewkowo i zastępuje dotychczasowe regulacje zawarte w uchwale xxlx/232l2008 Rady Miejskie.j Gniewkowa
zdnia 30 września 2008r. w sprawię określenia warunków itrybu wspie|ania finansowego rozwoju spoltu
kwalifiko.|vanęgo na terenie miasta i gminy Gniewkowo or.u w uchwale ff XxxIIl2,7,7l2008 Rady Miejskiej
Gniewko]va zdnia 19 g'udnia 2008 fmięniająca uchwałę w sp'awie okJeślenia warunków it'ybu wspielania
finansowego rozwoju spońu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Cniewkowo' 16 pazdziemika 2010 r.
lveszła w życ;e nowa ustawa z dnia 25 częrwca 2010 r' o spofcie, (Dz. U. I21' poz. 857), która zast@iła
dotychczasowąustawę z dnia l8 stycznia 1996 r' o kulturze firycznej oraz ustawę z dnja 29 lipca 2005 r. o sporcie
kwalifikowanym' Ustawa o spolcie wprowadfa pewne nowe rozwiązania pmwne i ujednolica dotychczasowe
zapisy ustawy o kulturze fizycznej olaz ustawy o sporcie kwalifikowanym' Z ważniejszych nowości to
zdefiniowanie pojęcia sportu, które zostało opańe na brzmieniu art. 2 Europejskiej Karty sportu Rady Europy.
zgodnie z a[t' 2 nowej usta\Ę' : ust. l ''sportem sąwszelkie formy aktywności fizycznęj, które p.zez ucfestnictwo
doraźne lub folganiz)wane upbnvają na wypracowanię lub popra en;e kondycji fizycz1ej i psychicznej, rozwój
stosunkóvl społeczrych lub osiągIięcie wyników spońowych na wszelkich poziomach',; ust' 2,,sport wraz
z [ychowaniem fizycznym i lehabilitacjąfuchowąskładająsię na kulturę fizycmą'. Zmianie uległy także pżepisy
dotyczące finansowania klubów spońowych przezjednostki samorządu ter}.torialnego. Art' 27 us!. l nowej usta$f7
stanowi, że ''Tworzęnie warunków, wtym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi spoltu stanowi zadanie
własne jednostek samorządu ter'torialnego''. Ustawa stwarza samolządowi możliwość finansowania spońu na
warunkach i w trybie okręślonym w uchwale organu stanowiącego, z tym, że olgan musi wskazać cel publiczny,
któIy jednostka samorządu tęrytorialnego zamieża osiągnąć. W nowym stanie praMlym nię będziejuż budzących
wątp]iwości przepisów, bowiem ań. 28 ustarvy stanowi }Vprost, że klub spoltowy niedziałający w celu osią8nięcia
zysku może ubiegać się o dotację cęlową w ramach ręalizacji zadania publicfnego, a.więc takżę klub
fuŃcjonujący w formie spółki prawa handlo\',Iego' Zgodnie z no.\,Vymi przepisami kluby będą mo8ły działać
w kazdęj formie prawnej, fównieżjako spółki z .o'o. ijako spółki akcyjnę. A zatem zostanątakżę zniesione bariery
pmwnę w finansowaniu sportu przez jednostki samolządu terytolia1nego. Ustawa enumeratywlrię okeśla katalog
zadan, na które będfie mogła zostać pżęznaczona dotacja z budfetu j ednostki samożądu tęrytorialnego. Katalog
zadan okeślony został w taki sposób, abyjędnostki samorządu terytorialnego w miarę posiadanych odpowiednich
środków finansowych mogły zabezpiecryó fixrłcjonowanie klubu w podstawow}m zakesie jego działalności.
Dotacja będzie mogła zostać przeznaczona na: - realizację proglamów szkotenia spońowęgo! - zakup sprzętu
spońowego'. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa wtych zawodach, -
poklycia kosŹów korzystania z obięktów sportowych dla celów szkolenia spońowego' - sfinansowania stypęndiów
spońo\łych i wynagrodzeń kadry szkolęniowej. Niniejsze przepisy stworzyły niepodważalne podstany prawne do
udzielania dotacji klubom jako podmiotom, których dzjałalność sfuży realizacji celów publicznych pżypisanych
samorządom' Taki cęl to m.in' poprawa waruŃów uprawiania spońu pżez zawo(lników lub zwiększenie
dostępności społeczności lokalnych do działalności spońowęj. Te cele muszĄ byó kazdorazowo okeślone
wrEhwale' Te unormowania ustawowe doł,czące finansowania sportu nie naruszają uprawnień jednostek
samorządu terytorialnego do wspie.ania kultury fizycmej wynikających z odrębnych przepisów. Mianowicię,
zgodnie zustawą spoń, wycho\\'anie fizycme i rehabilitĄa ruchowa składają się na kulturę fizycmą która
stanowi zadanię pozytku publicznego' Oznaczą to, że klub spońo.|ły, działający na obszaże danej jednostki
samorządu teq4orialnęgo i niedzialający w celu osiągnięcia fysku, może otrzynrywać dotację c€lowŁwtrybie
ustawy o działalności poa'tku publicznego i o wolontariacie (ustawa z dn]a 22 sf',znia 2010 r. o zmianie ustawy
o działalności pozytku publicznego io wolontariacie oraz nieldórych jnoych ustaw (Dz. U' Nr 28 poz,14ś)
Z}udżefu jednostek samorządu terytorialnego będzie można finansować także sb,pendia dla zawodniiów, ale
takŹe stypendia dla treneró\'{ oraz nagfody i wyróżnienia dla osób, które są związane z osiąganiem wysokich
\łyników we-współfawodnictwie międzynarodowyI i kajowym' Zasady przyznawania 5,ch srypendiów inagród
dla.zawodników i tfenerów ustalajq uchwałamj jednostki samorządu telytorialnego. srodki finanso\\,e na
wspieranie rozwoju spolhr fabezpiecza się corocznie w uchwale budżętowej Gminy Gniówkowo
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