
 

Uchwała nr XVIII/189/2016 

Rady Gminy Stawiguda 

  z dnia 14 września 2016r. 

 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Stawiguda w 

zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U 

z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)  oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Stawiguda uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

1. Gmina Stawiguda w trosce o rozwój sportu tworzy niezbędne warunki prawne, organizacyjne i 

finansowe określone w niniejszej uchwale. 

2. Celem zadania, o którym mowa w ust. 1, jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród 

wszystkich mieszkańców Gminy Stawiguda, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 

3. O dotację może ubiegać się każdy klub sportowy nie należący do sektora finansów publicznych i 

nie działający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Stawiguda prowadzi działalność 

sportową. 

4. Każdego roku w budżecie Gminy Stawiguda planowane są środki finansowe na realizację zadania, 

o którym mowa w ust. 1. 

§ 2. 

Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Stawiguda będzie służyło realizacji co 

najmniej jednego z następujących celów publicznych: 

1. poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Stawiguda, 

2. zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Stawiguda do działalności sportowej, 

3. popularyzacji uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej, 

4. pobudzaniu kreatywności i wpływ na rozwój sportu na terenie Gminy Stawiguda, 

5. poprawie warunków uprawiania sportu i dostępności społeczności lokalnej do udziału w 

widowiskach sportowych, 

6. kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Stawiguda poprzez udział we współzawodnictwie 

sportowym. 

§ 3. 

1. Udzielana dotacja z zastrzeżeniem ust. 2 może być przeznaczona na sfinansowanie lub 

dofinansowanie: 

1) realizacji programów szkolenia sportowego, 

2) zakup sprzętu sportowego, 

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach, 

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 

5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej. 

2. Z dotacji, o której mowa w ust. 1, nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu: 

1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego, 



 

2) zapłaty odsetek, kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub 

zawodnika tego klubu, 

3) zobowiązań klubu sportowego, w tym składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób 

fizycznych, zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów 

obsługi zadłużenia,  

4) kosztów, które wnioskodawca poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy 

dotacyjnej. 

§ 4. 

Udzielenie dotacji klubom odbywa się w trybie naboru wniosków w formie otwartych konkursów 

ofert. 

§ 5. 

1. Nabór wniosków, o którym mowa w § 4, ogłasza Wójt w miarę potrzeb oraz możliwości budżetu 

Gminy. 

2. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem 

określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w 

sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie 

zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 

25) 

3. Ogłoszenie naboru wniosków powinno zawierać informacje o: 

1) rodzaju zadań, 

2) wysokości środków przeznaczonych na realizację tych zadań, 

3) terminach i warunkach realizacji zadań, 

4) terminie, miejscu i formie składania wniosków, 

5) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze wniosków. 

4. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 4, zamieszcza się na okres 21 dni roboczych: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, 

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Stawiguda. 

5. Wójt Zarządzeniem powołuje Komisję do rozpatrywania wniosków. 

6. Zespół rozpatrując wnioski uwzględnia w szczególności: 

1) spójność wniosków z celem publicznym Gminy, 

2) możliwość realizacji zadania przez klub, który wystąpił z wnioskiem, 

3) kosztorys zadania, 

4) poziom sportowy klubu w oparciu o wyniki sportowe uzyskiwane przez zawodników klubu 

we współzawodnictwie, 

5) dotychczasową współpracę klubu z Gminą. 

7. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych wniosku Zespół wzywa Wnioskodawcę 

do bezzwłocznego ich usunięcia lub uzupełnienia. 

8. Wnioski złożone po terminie i wnioski nie zawierające uzupełnienia braków formalnych nie będą 

rozpatrywane. 

9. Zespół po dokonaniu oceny złożonych wniosków przedstawia je Wójtowi wraz z protokołem z 

posiedzeń Komisji. 



 

10. Ostatecznego wyboru wniosków i przyznania bądź odmowy przyznania dotacji oraz ustalenia jej 

wysokości dokonuje Wójt. 

11. Decyzja Wójta w sprawie wyboru ofert i wysokości przyznanej dotacji jest ostateczna i nie stosuje 

się do niej trybu odwoławczego. 

§ 6. 

1. Wnioskodawcy przyjmując dotację celową, zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na 

zasadach określonych w umowie. 

2. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy wnioskodawcy na warunkach 

określonych w umowie. 

§ 7. 

1. Wnioskodawca, który otrzymał dotację jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z 

wykonania realizacji zadania określonego w umowie, zgodnej ze wzorem określonym w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru 

oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i 

wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25). 

2. Tryb i zasady zwrotu udzielonej dotacji określone są w przepisach art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda. 

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

Przewodniczący Rady Gminy 

Grzegorz Wieczorek 


