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RADA GMINY

UCHWAlA Nr V/22/2011
Rady Gminy Swilcza

SWlLCZA

z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie okreslenia warunk6w i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu
w Gminie Swilcza.
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 0 sporcie (Oz. U. Nr 127, poz.
857) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

0

samorzqdzie

gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z p6zn, zm.) Rada Gminy uchwala, co nast~puje:
Rozdzial1
Postanowienia Og61ne

§ 1. Uchwa~a okresla warunki i tryb finansowania przez Gmin~ Swilcza zadania w~asnego,
kt6rym jest tworzenie warunk6w, w tym organizacyjnych, sprzyjajqcych rozwojowi sportu na jej
terenie i zmierzajqcych do
1)

osiqgni~cia

celu publicznego z zakresu sportu, kt6rym jest:

upowszechnianie i krzewienie aktywnosci fizycznej wsr6d mieszkanc6w Gminy Swilcza oraz
udzia~u

stwarzanie warunk6w ich

w rywalizacji

sportowej,

rozgrywkach,

zawodach

i turniejach;
2)

poprawa kondycji fizycznej i

psychicznej mieszkanc6w Gminy poprzez dorazne lub

zorganizowane uczestnictwo w r6znorodnych formach aktywnosci fizycznej;
3)

zwi~kszenie dost~pnosci

urzqdzen sportowych i szkolenia sportowego dla dzieci i

m~odziezy

z terenu Gminy Swilcza;
4)

poprawy warunk6w uprawiania sportu przez

§ 2. Wspieranie finansowe

0

cz~onk6w

kt6rym mowa w § 1,

klub6w sportowych.

nast~puje

w formie dotacji celowej, zwanej

dalej "dotacjq", przyznawanej klubowi sportowemu dzia~ajqcemu na obszarze Gminy Swilcza, na
warunkach okreslonych w uchwale.
Rozdzial2
Warunki i tryb otrzymania dotacji

§ 3. 1.

Ootacj~

celowq, 0 kt6rej mowa w § 2, mogq otrzymae - posiadajqce siedzib~ na

obszarze Gminy Swilcza, uczestniczqce we wsp6Qawodnictwie sportowym i niedzia~ajqce w celu
osiqgni~cia

2.
1)

Ootacja moze bye przeznaczona na:

realizacj~

2) zakup
3)

zysku klubu sportowe, kt6re realizujq cel publiczny okreslony w § 1.

program6w szkolenia sportowego;

sprz~tu

sportowego;

pokrycia koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestniczenia w tych zawodach,
w tym m.in. koszty:

op~at

wpisowych i innych

op~at

zwiqzanych z przynaleznosciq do zwiqzku

sportowego, ubezpieczenia zawodnik6w, ubezpieczenia zawod6w sportowych,
s~dziowskiej,

obs~ugi

technicznej, spikera,

obs~ugi

medycznej, transportu, wynajmu sal

i obiekt6w sportowych;
4)

obs~ugi

pokrycie koszt6w korzystania z obiekt6w sportowych dla cel6w szkolenia sportowego;
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5)

finansowanie stypendi6w sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej;

6)

koszty posrednie (np. obs~uga ksi~gowa, utrzymanie rachunku bankowego. o~aty pocztowe).
3.

Z dotacji nie mogq bye finansowane w szczeg6lnosci:

1) wy~aty wynagrodzen dla zawodnik6w lub dzia~aczy klubu sportowego;
2) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;
3)

koszty kar, mandat6w i innych op~at sankcyjnych na~ozonych na klub sportowy lub zawodnika
tego klubu;

4) zobowiqzania

klubu

z tytu~u

wartosciowych oraz koszt6w
5)

zaciqgni~tej

pozyczki,

kredytu

lub

wykupu

papier6w

obs~ugi zad~uzenia;

koszty, kt6re wnioskodawca poni6s~ na realizacj~ zadania przed zawarciem umowy
o udzielenie dotacji.

§ 4. 1. Dotacja moze bye przyznana przez W6jta Gminy Swilcza na wniosek klubu
sportowego.
2. Wniosek,

0

kt6rym mowa w ust. 1.

budzetowy, jezeli zadanie rna bye
3. Wnioskodawca

dO~qcza

sk~ada si~

rozpocz~te

do 31 grudnia roku poprzedzajqcego rok

i zakonczone w roku

nast~pnym.

do wniosku aktualny statut oraz odpis z w~asciwego rejestru lub

ewidencji potwierdzajqcy status prawny wnioskodawcy i umocowanie os6b go reprezentujqcych
lub wierzytelny odpis tego dokumentu, wystawiony najp6zniej trzy miesiqce przed terminem
sk~adania

wniosk6w.

4. Wz6r wniosku, 0 kt6rym mowa w ust. 1, okresla

za~qcznik

do

uchwa~.

5. Wnioski rozpatruje W6jt Gminy Swilcza.
6. W6jt Gminy moze uzaleznie rozpatrzenie wniosku od

z~ozenia

w okreslonym terminie

dodatkowych informacji lub dokument6w.
7.
wzywa

W przypadku stwierdzenia uchybien formalno-prawnych lub innych wad wniosku. W6jt
wnioskodawc~

do ich

kt6rego wniosek pozostawia
8. W6jt Gminy moze

usuni~cia

si~

w wyznaczonym terminie, po bezskutecznym

u~ie

bez rozpatrzenia.

powo~ae

- w drodze zarzqdzenia -

komisj~

do oceny

z~ozonych

wniosk6w, jako sw6j organ opiniodawczy i doradczy.
9.

Przy

rozpatrywaniu

wniosk6w

0

przyznanie

dotacji

bierze

si~

pod

uwag~

w szczeg6lnosci:
1) wysokose srodk6w w budzecie gminy przeznaczonych na

dotacj~

dla klub6w sportowych;

2) rodzaj i cel zadania oraz spos6b jego realizacji;
3)

oddzia~anie

zadania na sfer~ organizacyjnq sportu lub wsp6~zawodnictwo sportowe i ich

rozw6j na w~asciwym poziomie;
4)

przedstawionq we wniosku

kalkulacj~

koszt6w w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu

zadania;
5)

wk~ad w~asny,

w tym finansowy ze srodk6w w~asnych i z innych

6) wyniki we wsp6tzawodnictwie sportowym,

osiqgni~cia

zr6de~;

i doswiadczenie.
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10. Warunkiem przyznania dotacji na realizacj~ zadania jest zaplanowanie wydatku
. w budzecie Gminy Swilcza.

§ 5. 1. W6jt Gminy, po zapoznaniu si~ opiniq Komisji,

kt6rej mowa w ust. 9, jezeli zostanie

0

powolana, podejmuje decyzj~ w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokosci dla klubu
sportowego w ramach srodk6w zaplanowanych na ten cel w budzecie Gminy Swilcza. Oecyzja
W6jta jest ostateczna i nie przysluguje od niej odwrnanie.
2. Wysokose przyznanej dotacji moze bye nizsza od wnioskowanej przez klub sportowy,
w takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu zadania.
3. Wykaz klub6w sportowych, kt6rym przyznano dotacj~ zamieszcza si~ w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Swilcza oraz na tablicy ogloszen Urz~du Gminy.

§ 6. 1. Z klubem sportowym, kt6remu zostala przyznana dotacja celowa zawiera si~ umow~
w formie pisemnej.
2. Umowa, 0 kt6rej mowa w ust. 1, zawiera w szczeg6lnosci:
1) oznaczenie stron;
2)

okreslenie czasu, na jaki zostaje zawarta;

3)

okreslenie zadania, na jakie dotacja zostala przyznana;

4)

okreslenie wysokosci dotacji, jakq Gmina przekaze podmiotowi dotowanemu z tytulu
realizacji umowy oraz termin i tryb jej platnosci;

5)

okreslenie sposobu i terminu rozliczenia udzielonej dotacji;

6)

okreslenie sankcji oraz terminu zwrotu dotacji z tytulu nienalezytego wykonania umowy lub
wykorzystania dotacji na inne cele niz okreslone w umowie;

7)

zobowiqzanie podmiotu dotowanego do poddania

si~

kontroli w zakresie

obj~tym

umowq

oraz tryb tej kontroli;
8)

zobowiqzanie podmiotu do prowadzenia
srodk6w otrzymanych
umozliwiajqcej

9)

ocen~

na

realizacj~

wyodr~bnionej

zadania,

wykonania zadania pod

dokumentacji finansowo -

a takZe wszelkiej

wzgl~dem

innej

ksi~gowej

dokumentacji

rzeczowym i finansowym;

okreslenie warunk6w wypowiedzenia umowy.
3. Integralnym
4.

Ootacj~

cz~sciq

umowy jest ostateczny kosztorys zadania.

celowq na

realizacj~

zadania przekazuje

si~

na rachunek bankowy klubu

sportowego na warunkach okreslonych w umowie.
5. W tresci umowy zamieszcza

si~

postanowienia dopuszczajqce jej

zastrzezeniem, ze zmiana ta nie moze powodowae
celowej, ani istotnego

odst~pstwa

zwi~kszenia

od zalozen realizacji zadania

zmian~

z tym

kwoty przyznanej dotacji

b~dqcego

jej przedmiotem.

6. W umowie mozna zawrzee postanowienia dopuszczajqce dokonanie przez klub sportowy
przesuni~e pomi~dzy

pozycjami kosztorysu projektu do 25% istniejqcej pozycji kosztorysowej bez

koniecznosci zmiany umowy.

§ 7. Przypadki i zasady zwrotu dotacji celowej okreslajq przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. Nr 157, poz. 1240 z p6in. zm.).
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§ 8. 1. Umowa,

0

kt6rej mowa w § 6 moze bye rozwiqzana na mocy porozumienia stron

w przypadku wystqpienia okolicznosci, za kt6re strony nie ponoszq odpowiedzialnosci, a kt6re
uniemozliwiajq jej wykonywanie.
2. W przypadku rozwiqzania umowy na mocy porozumienia stron w przypadku okreslonym

w ust.

1, skutki finansowe

oraz ewentualny zwrot srodk6w finansowych

strony okreslq

w sporzqdzonym protokole.
3. Umowa moze bye rozwiqzana przez Gmin~ Swilcza ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:
1)

wykorzystywania udzielonej dotacji celowej niezgodnie z przeznaczeniem;

2)

nieterminowego

lub

nienalezytego

wykonywania

umowy,

w tym

w szczeg61nosci

zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie
wynik6w kontroli oraz oceny realizacji wniosk6w i zalecer'l pokontrolnych;
si~

3)

odmowy przez klub sportowy poddania

4)

nieprzed.ozenia sprawozdania, 0 kt6rym mowa w § 9.

§ 9. 1. Przyznana

dotacja

celowa

kontroli;

podlega

rozliczeniu

finansowemu

i rzeczowemu

w sprawozdaniu, kt6rego wz6r okresli w drodze zarzqdzenia W6jt Gminy.
2. Klub

sportowy

otrzymujqcy

dotacj~

celowq

zobowiqzany

jest

do

przed.ozenia

sprawozdania w terminach okreslonych w umowie nie p6zniej jednak niz 30 dni po zakor'lczeniu
realizacji zadania.
Rozdziat 3

Przepis przejsciowy i przepisy kOl1cowe

§ 10. Wnioski

0

przyznanie dotacji na rok 2011 sk.ada si~ w terminie14 dni od dnia wejscia

w zycie niniejszej uchwa~.

§ 11. Wykonanie

uchwa~ powierza si~ W6jtowi Gminy.

§ 12. Uchwa.a wchodzi w zycie po
Urz~dowym

u~ie 14 dni od dnia jej og.oszenia w Dzienniku

Wojew6dztwa Podkarpackiego.

Gminy

Krz

Za~qcznik

do uchwaty Nr V/22/2011
Rady Gminy Swilcza z dnia 23 lutego 2011 r.

(piecz~6

Wnioskodawcy)
WNIOSEK

o udzielenie dotacji z budzetu Gminy Swilcza na wspieranie
rozwoju sportu
w kwocie

zf

1. Wnioskodawca:
a) nazwa
.
b) forma prawna
.
c) numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub w innym rejestrze
.
d) NiP
Regon
.
e) dok~adny adres
..
f) tel.
fax
.
g) nazwa banku i Nr rachunku
..
h) nazwiska i imiona oraz funkcje/stanowiska os6b statutowo upowaznionych do
reprezentowania podmiotu i posiadajqcych zdolnos6 do podejmowania zobowiqzan
finansowych w imieniu podmiotu (zawierania um6w)

i)

osiqgni~cia
z~ozeniem

sportowe uzyskane przez zawodnik6w klubu w dw6ch ostatnich latach przed
wniosku:

2. Opis zadania :
a) nazwa zadania

.

b) miejsce wykonywania zadania

..

c) termin realizacji zadania
d) szczeg6~owy zakres rzeczowy zadania

..
..

3. Kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania:
1) Ca~kowity koszt zadania z~
w tym:
- kwota wnioskowana ze srodk6w Gminy Swilcza z~
- srodki w~asne z~
2) Kosztorys ze
Lp.

wzgl~du

..
.

na rodzaj koszt6w:

Rodzaj koszt6w zwiqzanych z realizacjq
zadania

Koszty og6~em
Wtym:
z wnioskowanej
ze srodk6w
w~asnych
dotacji

•
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3) Przewidywane

zr6d~a

finansowania zadania:

Zr6d~o finansowania

Lp.

Kwota

z~

%

udzia~u

ca~osci

w
koszt6w

Wnioskowana kwota dotacji
Srodki w~asne
Srodki z innvch zr6d~

1

2
3
4

OQ6~em

100 %

Uwagi mogqce miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

.

4) dodatkowe uwagi lub informacje wnioskodawcy:

Oswiadczamy, ze:
a) proponowane zadanie w ca~osci miesci si~ w zakresie naszej dzia~alnosci statutowej,
b) wszystkie podane we wniosku informacje Sq zgodne z aktualnym stanem
prawnym
i faktycznym.
c) klub bierze udzia~ we wsprnzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w
okreslonej dyscyplinie sportu przez polski zwiqzek sportowy lub podmioty dzia~ajqce z jego
upowaznienia tj
.

............................... , dnia

piecz~c

wnioskodawcy

.

pod pis osoby upowaznionej do
oswiadczen woli w imieniu
wnioskodawcy

sk~adania

Za~qczniki:

1. Aktualny odpis z rejestru (wazny 3 miesiqce od daty wystawienia).
2. Aktualny statut klubu

Adnotacje urz~dowe (nie wype~niac):

