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UCHWAŁA NR V/24/11
RADY MIEJSKIEJ W SKAŁE

z dnia 22 lutego 2011 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Skała w zakresie sprzyjania 
rozwojowi sportu 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 roku, nr 127, poz. 857, z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), 

Rada Miejska w Skale uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Niniejsza uchwała reguluje warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Skała w zakresie 
sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego 
rozwojowi sportu. 

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku, nr 96, poz. 873, z późn. zm.). 

3. Wsparcie finansowe rozwoju sportu następuje w formie udzielenia dotacji. 

4. O dotację może ubiegać się podmiot, o którym mowa w art. 3 oraz 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku 
o sporcie (Dz. U. z 2010 roku, nr 127, poz. 857, z późn. zm.), nienależący do sektora finansów publicznych 
i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Skała prowadzi działalność sportową. 

§ 2. Ilekroć w uchwale użyto określenia: 

1) Klub sportowy - należy przez to rozumieć prowadzącą działalność w zakresie sportu osobę prawną utworzoną 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym uczniowskie kluby sportowe oraz podmioty określone w ustawie 
o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz.U. z 2010 roku, nr 127, poz. 857, z późn. zm.); 

2) Dotacja - należy przez to rozumieć udzielone klubowi sportowemu, na warunkach i trybie przewidzianym 
w niniejszej uchwale wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), która jest przeznacznona na 
dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3. 

3) Komisja konkursowa - należy przez to rozumieć komisję konkursową oceniające oferty w otwartym konkursie 
projektów; 

4) Konkurs - należy przez to rozumieć tryb postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań Gminy Skała 
w zakresie rozwoju sportu. 

5) Projekt - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, stanowiące wydatki 
bieżące, które w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w § 3. 

6) Wnioskodawca - nalezy przez to rozumieć podmiot, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży 
wniosek o dofinansowanie projektu. 

7) Beneficjent - należy przez to rozumieć podmiot, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na 
dofinansowanie projektu. 

§ 3. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Skała będzie służyło realizacji celu publicznego 
w zakresie: 

1) poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Skała, 

2) zwiększanie dostępności dzieci i młodzieży Gminy Skała do działalności sportowej, 

3) zwiększanie dostępności mieszkańców Gminy Skała do działalności sportowej. 



Id: ONQOT-NPLIN-QNKJL-RASBX-MHXGN. Podpisany Strona 2

§ 4. 1. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu o charakterze 
sportowym obejmujące sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków z tytułu: 

1) realizacji programów szkolenia sportowego; 

2) zakupu sprzętu sportowego; 

3) organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach; 

4) korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego; 

5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej. 

2. Z dotacji określonej w ust. 1 nie mogą być sfinansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu: 

1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego, 

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

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

4) kosztów, które klub sportowy poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie 
dotacji, 

5) budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu. 

§ 5. 1. Wysokość dotacji przeznaczona na finansowanie sportu ustalana jest na dany rok w uchwale 
budżetowej. 

2. Dotacja może być wypłacona jednorazowo lub w transzach, co każdorazowo regulować będzie umowa 
pomiędzy Gminą a klubem sportowym. 

3. W danym roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu Gminy 
Skała dotację na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty będzie oddzielnym 
wnioskiem, umową i sprawozdaniem. 

4. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w trybie 
niniejszej uchwały oraz dotacją udzieloną z budżetu Gminy Skała na zasadach, o których mowa w ustawie 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

5. Złożenie wniosku o realizację projektu nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą 
wnioskodawca wnioskuje. 

§ 6. 1. Organem przyznającym dotację na realizację projektu z zakresu sportu jest Burmistrz Miasta i Gminy 
Skała. 

2. Udzielenie dotacji odbywa się w drodze otwartego konkursu projektów, który ogłasza w formie zarządzenia 
Burmistrz Miasta i Gminy Skała. 

3. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Skała stanowiące ogłoszenie otwartego konkursu projektów 
określa: 

1) przedmiot zgłaszanych projektów; 

2) wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu 
projektów; 

3) zasady przyznawania dotacji; 

4) termin realizacji projektów, nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia roku, w którym udzielono dotację i warunki 
realizacji projektów; 

5) termin składania wniosków; 

6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru projektów. 

4. Co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu określonego w ust. 3 pkt 5, 
ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Skała na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skała. 
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§ 7. Konkursy mogą być ogłaszane w ciągu roku budżetowego w miarę potrzeb oraz możliwości finansowych 
budżetu Gminy Skała. 

§ 8. 1. Wniosek powinien zawierać w szczególności: 

1) szczegółowy zakres rzeczowy projektu proponowanego do realizacji; 

2) termin i miejsce realizacji projektu; 

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji projektu wraz ze wskazaniem udziału środków własnych; 

4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego wniosek w zakresie, którego dotyczy projekt; 

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie projektu, w tym 
o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego projektu z innych źródeł; 

6) potwierdzoną dokumentami informację o osiągnięciach sportowych. 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Burmistrz Miasta i Gminy Skała może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie 
dodatkowych informacji lub dokumentów, a w przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych 
wad wniosku, wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. 

4. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony, pozostawia się bez rozpatrzenia. 

§ 9. Wnioski złożone w konkursie rozpatruje Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta 
i Gminy Skała. 

§ 10. 1. Przy rozpatrywaniu wniosku, dotyczących realizacji projektu uwzględnia się w szczególności: 

1) możliwość realizacji projektu przez klub sportowy w opaciu o przedstawioną kalkulację finansową; 

2) poziom sportowy określony miejscem zajmowanym przez klub w systemie rozgrywek ligowych w odniesieniu 
do ilości drużyn zarejestrowanych w w/w systemie w danej dyscyplinie sportowej lub miejscami zajętymi przez 
zawodników w sportach indywidualnych; 

3) przedstawioną kalkulację finansową w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia; 

4) wiarygodność klubu sportowego - na podstawie przedłożonych referencji i zaświadczeń; 

5) dotychczasowe doświadczenie we współpracy z Gminą Skała; 

6) promocję Gminy Skała poprzez sport; 

7) znaczenie wnioskowanego projektu dla realizacji celu publicznego określonego w § 3; 

8) wkład rzeczowy, osobowy w planowanym przedsięwzięciu, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę 
społeczną członków klubu; 

9) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w planowanym 
przedsięwzięciu, czym wysokość tych środków musi wynosić co najmniej 15 % wnioskowanej kwoty dotacji. 

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu projektów został 
zgłoszony jeden wniosek. 

§ 11. 1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny wszystkich wniosków złożonych w postępowaniu o udzielenie 
dotacji, którą następnie przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała wraz z protokołami posiedzeń. 

2. Ostatecznego wyboru w drodze zarządzenia dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Skała. 

§ 12. Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie intrenetowej Urzędu 
Miasta i Gminy Skała oraz wywieszane w Urzędzie Miasta i Gminy Skała na tablicy ogłoszeń. 

§ 13. 1. Z beneficjentem dotacji zawiera się pisemną umowę o realizację projektu, której podstawowe treści 
umowy określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 
roku, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). 

2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej wniosek o dofinansowanie projektu wraz 
z zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem. 
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§ 14. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Skała poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skała 
może kontrolować realizację projektu, w szczególności: 

1) stan realizacji projektu; 

2) efektywność i rzetelność jego wykonania; 

3) prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Gminy Skała; 

4) prowadzenie dokumentacji księgowo-rachunkowej w zakresie wykorzystania środków Gminy Skała. 

§ 15. 1. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia się z wykorzystanej dotacji oraz z wykonania projektu, 
w sposób określony w ust. 2, 3 i 4. 

2. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania projektu w terminie 15 dni 
od dnia zakończenia realizacji projektu, określonego w umowie o realizację projektu. 

3. W przypadku dotacji wypłaconej w transzach beneficjent może być również zobowiązany do złożenia 
sprawozdania częściowego z wykonania projektu w terminie określonym w umowie o realizację projektu. 

4. W przypadku wykorzystania na realizację projektu tylko części przyznanej kwoty dotacji, niewykorzystana 
część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji projektu. 

5. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jolanta Penkala
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Uzasadnienie

1) W dniu 25 czerwca 2010 roku została przyjęta ustawa o sporcie, na mocy której przepisy ustawy o kulturze 
fizycznej oraz ustawy o sporcie kwalifikowanym przestały obowiązywać. Ustawa o sporcie weszła w życie 
z dniem 16 października 2010 roku. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb finansowania zadania własnego 
Gminy Skała w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. 

2) Niniejsza uchwała zostaje podjęta po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne odbyły 
się zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku, nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz uchwały nr LIII/400/10 
Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych 
z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jolanta Penkala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/24/11

Rady Miejskiej w Skałe

z dnia 22 lutego 2011 r.

Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1 - Wniosek o dofinansowanie projektu 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/24/11

Rady Miejskiej w Skałe

z dnia 22 lutego 2011 r.

Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2 - Sprawozdanie z wykonania projektu 

Zalacznik1.doc
Zalacznik2.doc

