DZIENNIK URZĘDOWY
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UCHWAŁA NR XXVII/186/2013
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 11 października 2013 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Gowarczów
Na podstawie art.221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.
1240 ze zm.), art. 27 ust. 2-3 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127,
poz. 857 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa: warunki i tryb funkcjonowania zadania własnego Gminy Gowarczów
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu poprzez udzielenie dotacji na realizację celów publicznych określonych
w § 2 w tym:
tryb postepowania o udzielenie dotacji,
sposób kontroli wykonywanego zadania celu publicznego i wykorzystania dotacji,
sposób rozliczania udzielonej dotacji.
cele publiczne z zakresu sportu, które Gmina Gowarczów zamierza osiągnąć w wyniku udzielonej dotacji.
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (
Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).
3. O dotację, o której mowa w ust. 1 może ubiegać się klub sportowy działający na terenie Gminy
Gowarczów niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, realizujący
cel publiczny z zakresu sportu.
§ 2. 1. Gmina Gowarczów wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi
sportu.
2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się:
1) osiągniecie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubu sportowego,
2) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubu sportowego,
3) promocję sportu i aktywnego stylu życia,
4) poprawę kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców Gminy Gowarczów poprzez upowszechnianie
rekreacji i aktywnego stylu życia,
5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców
Gminy Gowarczów.
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6) kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Gowarczów poprzez udział we współzawodnictwie sportowym.
§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o :
1) dotacji - należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale
dotację celową art. 126 i art. 221 ust. 204 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), która
jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego
określonego w § 2,
2) projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez wnioskodawcę dotacji, stanowiące
wydatki bieżące lub majątkowe, które w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego
określonego w § 2,
3) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć klub sportowy, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały
złożył wniosek o udzielenie dotacji na projekt,
4) umowie - należy przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną miedzy Wójtem Gminy Gowarczów
a klubem sportowym , której treść reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i postanowienia niniejszej uchwały.
Rozdział 2.
Warunki otrzymania dotacji
§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust.2 udzielana dotacja może w szczególności być przeznaczona na sfinansowanie
lub dofinansowanie:
1) organizacji i udziału w zgrupowaniach (obozach) sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych,
w tym koszty:
a) transportu,
b) wyżywienia i noclegów,
c) wynajmu obiektów do treningu,
d) opieki medycznej,
e) zakupu odżywek,
2) organizacji i udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (liga, puchary, mitingi, zawody kontrolne
i sparingowe) a także organizację imprez masowych, w tym koszty:
a) wynajmu obiektów na zawody,
b) udziału zespołów w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia).
c) opłat za sędziowanie zawodów,
d) diety zawodników,
e) umów zawartych z firmami ochroniarskimi,
f) transportu na zawody,
g) wyżywienia i noclegów,
h) zabezpieczenia medycznego,
i) opłat startowych,
j) ubezpieczenia OC imprez,
k) ubezpieczenia indywidualne zawodników,
l) zakupu niezbędnego sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia szkolenia sportowego oraz
odzieży sportowej,
m) sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej posiadającej kwalifikacje zawodowe w sporcie albo
kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego.
3) realizacji programów szkolenia sportowego w tym:
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a) wynagrodzenia lub stypendiów sportowych kadry szkoleniowej,
b) stypendiów sportowych dla zawodników,
c) utrzymania bądź wynajmu bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego,
d) specjalistycznej opieki medycznej oraz okresowych badań lekarskich,
e) zakupu niezbędnego sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia szkolenia sportowego,
f) dojazdu na trening,
g) diet za udział w zajęciach szkoleniowych,
h) działania związane ze współpracą międzynarodową i integracją ze środowiskami sportowymi (kontakty
zagraniczne),
4) koszty pośrednie związane z realizacją zadania, w tym m.in. obsługa księgowa.
2. Z dotacji z ust. 1 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na wnioskodawcę lub osoby w nim
zrzeszone,
3) zobowiązań wnioskodawcy z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych
oraz kosztów obsługi zadłużenia,
4) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i działaczy klubu sportowego.
3. Środki finansowe na wsparcie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej Gminy
Gowarczów.
Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji
§ 5. 1. Wyboru projektów, na których realizację zostanie udzielona dotacja z budżetu Gminy Gowarczów
dokonuje się w drodze konkursu projektów.
2. Wójt Gminy Gowarczów ogłasza konkurs, w którym określa:
1) rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania,
2) termin i warunki realizacji zadania,
3) termin składania wniosków,
4) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru projektów.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Gowarczowie.
4. Wniosek o udzielenie dotacji sporządza się na formularzy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
5. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy
Urzędu Gminy w Gowarczowie.
§ 6. Złożone wnioski rozpatruje komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Gowarczów.
§ 7. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania, komisja konkursowa
uwzględnia w szczególności:
1) dochowanie wymagań formalnych,
2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały,
3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektu,
4) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu w związku z zakresem rzeczowym,
5) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę,
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6) analizę wykonania zadania zleconego podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem
w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.
§ 8. 1. Komisja konkursowa przekazuje Wójtowi Gminy Gowarczów protokół z posiedzenia.
2. Ostatecznego wyboru projektu lub projektów z jednoczesnym określeniem kwoty dofinansowania
dokonuje Wójt Gminy Gowarczów.
§ 9. Wniosek winien być rozpatrzony w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jego złożenia.
§ 10. Ogłoszenie o wyborze projektów zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Gowarczowie.
§ 11. 1. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do sfinansowania lub dofinansowania
Wójt Gminy Gowarczów zawiera umowę o dotację z zastrzeżeniem ust.2.
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów z § 5 może dopuszczać unieważnienie konkursu przez
Wójta Gminy Gowarczów lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek:
1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów lub zawarciu umowy,
2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem projektu lub
zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.
Rozdział 4.
Umowa o dotację
§ 12. 1. Z wnioskodawcą dotacji Wójt Gminy Gowarczów zawiera umowę o realizację projektu, której
treść reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)
i postanowienia niniejszej uchwały.
2. Wnioskodawcy przyjmując dotację zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach
określonych w umowie.
§ 13. 1. Umowę sporządza się w formie pisemnej, na czas realizacji zadania lub na czas określony,
nie dłuższy niż jeden rok.
2. Umowa, o której mowa w ust.1 powinna zwierać w szczególności:
1) oznaczenie strony umowy,
2) szczegółowy zakres realizowanego zadania (cel udzielenia dotacji),
3) wysokość dotacji,
4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania,
5) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania dotacji,
6) sposób i termin rozliczenia dotacji,
7) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy,
8) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków
finansowych otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji umożliwiającej
ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym,
9) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji.
§ 14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu
roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie dwustronnego aneksu do umowy,
z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji ani istotnego
odstępstwa od założeń projektu wynikających z umowy.
§ 15. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy wnioskodawcy, na warunkach
określonych w umowie.
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Rozdział 5.
Kontrola realizacji zadania publicznego i wykorzystania dotacji
§ 16. 1. Wójt Gminy Gowarczów poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy może kontrolować
realizację projektu, w szczególności:
1) stan realizacji projektu,
2) efektywność i rzetelność jego wykonania,
3) prawidłowość wykorzystania środków z dotacji z budżetu Gminy Gowarczów,
4) prowadzenie przez beneficjenta dokumentacji księgowo-rachunkowej w zakresie wykorzystania środków
dotacji z budżetu Gminy Gowarczów.
2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli przez pracownika Urzędu Gminy jest imienne upoważnienie od
Wójta Gminy Gowarczów.:
1) imię i nazwisko osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli,
2) nazwę jednostki kontrolowanej,
3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ust.1,
4) czasokres przeprowadzonej kontroli.
3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli powiadamia się wnioskodawcę dotacji wraz z informacją
o zakresie przedmiotowym kontroli i czasookresie jej przeprowadzenia,.
4. W ramach dokumentacji okazywanej przez beneficjenta osoby kontrolujące mają prawo żądać
stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień
pisemnych.
5. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje Urząd
Gminy w Gowarczowie i jednostka kontrolowana wraz z poświadczeniem otrzymania protokołu.
6. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli o skontrolowanej jednostce kierowane jest pisemne wystąpienie
pokontrolne.
7. Od wystąpienia pokontrolnego z ust.6 w terminie 14 dni od jego otrzymania, jednostka kontrolowana
może skierować zastrzeżenia do Wójta Gminy Gowarczów.
8. Podstawą zastrzeżeń ust.7 może być zakwestionowanie ustaleń kontroli ze stanem faktycznym lub
zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń
Wójt Gminy Gowarczów powiadamia jednostkę beneficjenta w terminie do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń.
Rozdział 6.
Rozliczenie dotacji
§ 17. 1. W terminie określonym w umowie wnioskodawca rozlicza się z wykorzystanej dotacji, w tym
z wykonania projektu.
2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:
1) informację o przebiegu realizacji zadania,
2) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o kosztorys załączony do oferty,
3) inne istotne informacje dotyczące realizacji zadania,
4) zestawienie kserokopii dokumentów, faktur (rachunków) potwierdzających wydatkowanie środków
finansowych,
3. Rozliczenie dokonywane jest poprzez terminowe złożenie do Urzędu Gminy w Gowarczowie
prawidłowo wypełnionego druku, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
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Rozdział 7.
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 18. Traci moc uchwała Nr VII/38/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie
przyjęcia regulaminu określającego warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Gowarczów
w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Borkowski
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Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXVII/186/2013
z dnia 11 października 2013 roku
/pieczęć wnioskodawcy/
WNIOSEK
o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu w Gminie Gowarczów pod
nazwą:.......................................................................................
1. Wnioskodawca:
a) nazwa...................................................................................................................................................
b) forma prawna.......................................................................................................................................
c) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze................................................................
d) NIP.......................................Regon........................................................................................................
e) dokładny adres.......................................................................................................................................
f) tel..................................................fax.....................................................................................................
g) nazwa banku i nr rachunku.....................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
h) nazwiska i imiona oraz funkcje/stanowiska osób statutowo upoważnionych do reprezentowania podmiotu i
posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu podmiotu (zawierania
umów)………………………………………………………………………
i) jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą - data wpisu do rejestru przedsiębiorców i przedmiot
prowadzonej działalności ....................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. Opis zadania:
a) nazwa zadania..........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
b) miejsce wykonywania zadania....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
c) termin realizacji zadania............................................................................................................
d) szczegółowy opis i harmonogram zadania............................................................................................
3. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania:
1) Całkowity koszt zadania w zł..........................................w tym:
- kwota wnioskowana ze środków Gminy Gowarczów w zł...................................................................
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- środki własne w zł..................................................................................................................................
Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów w zł.
Lp.

Rodzaj kosztów związanych z Koszty ogółem

z

wnioskowanej ze

realizacją zadania

dotacji

środków

własnych

Przewidywane źródła finansowania zadania:

L.p.

Źródło finansowania

zł.

% udział w całości
kosztów

1.

Wnioskowana kwota dotacji

2.

Środki własne

3.

Wpłaty z innych źródeł

4.

Ogółem

100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
.........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
4. Inne informacje dotyczące zadania:
a) partnerzy biorący udział w realizacji zadania.......................................................................................
b) zasoby kadrowe - przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania/informacje o kwalifikacjach osób,
które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz kwalifikacjach wolontariuszy.
.....................................................................................................................................................................
c) dodatkowe uwagi lub informacje wnioskodawcy.
.....................................................................................................................................................................
Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności statutowej naszego podmiotu,
2) wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
3) w ramach składanego wniosku przewidujemy/nie przewidujemy pobierania opłat przy wykonywaniu zadania,
które nie będą stanowiły zysku, a posłużą pokryciu kosztów realizacji celów statutowych.
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...................................................................
(podpis osoby upoważnionej do składania
oświadczenia w imieniu wnioskodawcy)

Gowarczów, dnia..............................................
Załączniki:
a) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzające statut prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,
b) aktualny statut klubu.

Poświadczenie złożenia wniosku
Adnotacje urzędowe ( nie wypełniać)
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Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXVII/186/2013
z dnia 11 października 2013 roku
/pieczęć klubu sportowego/

ROZLICZENIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE DOTACJI Z WYKONANIA PROJEKTU
..............................................................................................................................................
/nazywa projektu/
określonego w umowie nr.....................................................................................................
zawartej w dniu....................................................................................................................
data złożenia sprawozdania..................................................................................................
I. Informacje ogólne
określonego w umowie nr....................................................................................................
zawartej w dniu....................................................................................................................
data złożenia sprawozdania................................................................................................
1. Sprawozdanie merytoryczne z wykonanego zadania (w sprawozdaniu konieczne jest uwzględnienie
wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w
ich realizacji) ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
II. Sprawozdanie z wykonania wydatków
A. Informacje o wydatkach poniesionych przy wykonywaniu zadania
Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym (w zł.)......................................................................................
w tym: koszty pokryte z uzyskanej dotacji (w zł.)...........................................................................................
środki własne (w porównaniu z wnioskiem)....................................................................................................
1) Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów (w zł.)
L.p.

Rodzaj kosztów:

Całość zadania

Bieżący

/koszty merytoryczne i Koszt całkowity

w

administracyjne związane

dotacji

z realizacji zadania/

Łącznie:

tym:

okres

z sprawozdawczy
Koszt całkowity

w

tym

dotacji

z
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2) Kosztorys ze względu na źródło finansowania
Źródło

Całość

Całość

Poprzednie

Poprzednie

Bieżący

Finansowania

zadania

zadania

okresy

okresy

okres

sprawozdawcze

sprawozdawc

sprawozdaw sprawozdawczy

zł.

ze

czy

zł.

%

%

Bieżący

zł.

okres

%

Koszty pokryte
z dotacji
Środki własne i
inne
Ogółem

100%

100%

100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji zadania:
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
B. Zestawienie faktur/rachunków/
L.p.

Numer dokumentu Numer

Data zapłaty Nazwa

Kwota

w

księgowego

faktury

(zł.)

środków

pozycji
kosztorysu

wydatku

tym

pochodzących
z dotacji (zł.)

Łącznie:

C. Podsumowanie realizacji zadania
Kwota dotacji określona w umowie (w zł).......................................................................................................
Uwagi dotyczące wzajemnych zobowiązań....................................................................................................
III. Dodatkowe informacje
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Załączniki:
1................................................................................................................................................................
2...............................................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................................
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Oświadczam/my, że:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny wnioskodawcy,
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i
prawnym,
3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur/rachunków zostały faktycznie poniesione.

..........................................................
/pieczęć wnioskodawcy/

………………………………………….
/podpis osoby upoważnionej do składania
oświadczenia w imieniu wnioskodawcy/

Poświadczenie złożenia sprawozdania

Adnotacje urzędowe(nie wypełniać)

POUCZENIE
1. Rozliczenie składa się osobiście lub za pośrednictwem poczty, tak aby w określonym terminie wpłynęło na
dziennik podawczy Urzędu Gminy w Gowarczowie.
2. Do sprawozdania należy dołączyć kserokopie faktur/rachunków, które opłacone zostały w całości lub w
części ze środków pochodzących z dotacji. Każda faktura /rachunek/ powinien być opatrzony na odwrocie
pieczęcią wnioskodawcy oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich
środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub
innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną po stronie
wykonawcy za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych dotacji.

