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UCHWAŁA NR XLII/413/14
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu
warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozowjowi sportu w gminie Klimontów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj.
Dz. U. z 2014 r., poz. 715 z późn. zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje:
§ 1. 1. Gmina Klimontów realizuje zadania własne polegające na tworzeniu warunków, w tym
organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, wskazując cel publiczny z zakresu sportu.
2. Cel publiczny z zakresu sportu, w rozumieniu niniejszej uchwały to:
1) poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,
2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
3) poprawa kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców poprzez powszechnianie rekreacji i aktywnego
stylu życia,
4) zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do różnorodnych form aktywności sportowej będących
alternatywnym sposobem spędzania wolnego czasu bez środków odurzających.
§ 2. 1. W rozumieniu niniejszej uchwały, sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które poprzez
uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej
i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.
2. Zadanie własne, o którym mowa w § 1 gmina Klimontów realizuje poprzez przyznawanie dotacji
celowych dla klubów sportowych na zasadach i w trybie określonym w przedmiotowej uchwale.
3. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej.
§ 3. 1. Kluby sportowe, działające na obszarze gminy Klimontów, niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
mogą otrzymać dotację celową, po zapewnieniu udziału środków własnych.
2. W zamian za wspieranie finansowe rozowju sportu, klub zobowiazany jest do:
1) umieszczenia logo lub herbu gminy Klimontów na obiekcie sportowym, w którym odbywają się rozgrywki
ligowe,
2) umieszczenia logo lub herbu gminy Klimontów na strojach sportowych, w których zawodnicy uczesticza
w rozgrywkach ligowych i innych imprezach sportowych,
3) zamieszczenia informacji o wsparciu finansowym gminy Klimontów w mediach, na plakatach, programach
i innych materiałąch wydawanych przez kluby,
4) informowania o wsparciu finansowym gminy Klimontów podczas imprez organizowanych przez kluby.
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3. Dotacja, o której mowa w ust. 1 przyznawana jest w oparciu o procedury wynikające z ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w zakresie udzielania
dotacji celowych dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu
osiagniecia zysku oraz na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (jt. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118).
§ 4. Dotacja, o której mowa w § 3 ust. 1 ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa
w art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie i § 1 przedmiotowej uchwaly i może być przeznaczona w szczególności na:
1) realizację gminnych progamów szkolenia sportowego,
2) dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego,
3) dofinansowanie pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie części kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) dofinansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
§ 5. 1. Podstawą udzielenia dotacji jest umowa zawarta pomiędzy gminą Klimontów a klubem sportowym.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać w szczególności:
1) dokładne oznaczenie stron umowy,
2) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja celowa zostałą przyznana, termin i miejsce jego
realizacji,
3) termin wykorzystania dotacji,
4) wysokość dotacji, jaką gmina przekaże podmiotowi, tryb płatności i termin jej przekazania,
5) ustalenie zasad i terminów rozliczeń udzielonej dotacji,
6) tryb kontroli wykonywania zadania,
7) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiajacy ocenę wykonania zadania
pod względem rzeczowym i finansowym,
8) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli przeprowadzonej ze strony przekazującego dotację,
9) zobowiązanie podmiotu do realizacji przedmiotu dotacji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
10) określenie sankcji nienależytego wykonania umowy lub wykorzystania dotacji na inne cele niż określone
w umowie,
11) termin zwrotu kwoty dotacji w przypadku przeznaczenia jej na inne cele niż określone w umowie,
12) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia
wykonania zadania oraz termin zwrotu w przypadku częściowego niewykonania zleconego zadania,
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmian w ciągu roku zakresu
rzeczowego oraz warunków realizacji zadania, w formie aneksu do umowy.
§ 6. Wyykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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