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UCHWAŁA NR XLV/246/2014
RADY GMINY SŁUPIA JĘDRZEJOWSKA
z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie określenia warunków oraz zasad wsparcia finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy
Słupia.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 8571) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr. 157, poz. 12402) uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się warunki i tryb finansowania rozwoju sportu poprzez udzielanie dotacji na realizację celów
publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Słupia, poprawę
warunków uprawiania sportu, zwiększenia dostępności mieszkańców do różnych form działalności sportowej.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Słupia;
2) Wójcie- należy przy przez to rozumieć Wójta Gminy Słupia;
3) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Słupia.
§ 3. 1. O dotację, o której mowa w ust.1 może ubiegać się podmiot działający na terenie Gminy, o którym
mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie nie należący do sektora finansów
publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku.
2. Udzielenie dotacji odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert, który ogłasza Wójt .
3. Ogłoszenie o konkursie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
www.slupia.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu.
§ 4. Kluby mogą otrzymać dotację celową na:
1) organizację i udział w zgrupowaniach (obozach) sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych,
turniejów i zawodów, w tym koszty:
a) transportu,
b) wyżywienia i noclegów,
c) wynajmu obiektów do treningów,
d) opieki medycznej,
e) zakupu odżywek i napojów;
2) organizację i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych krajowych w tym koszty:
a) wynajmu obiektów na zawody,
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b) udziału zespołów w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe, wpisowe, rejestracyjne, licencje,
zezwolenia),
c) opłat za sędziowanie zawodów,
d) transportu na zawody, turnieje,
e) wyżywienia i noclegów,
f) zabezpieczenia medycznego i ochrony,
g) opłat startowych;
3) realizację programów szkolenia sportowego, w tym koszty:
a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
b) stypendiów sportowych jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków
klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności
sportowej prowadzonej przez ten klub,
c) utrzymania obiektu lub wynajmu bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego
oraz organizacji zawodów sportowych,
d) specjalistycznej opieki medycznej oraz okresowych badań lekarskich,
e) zakupu niezbędnego sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia szkolenia.
§ 5. Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie:
a) transferów zawodnika z innego klubu,
b) zapłat kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub lub zawodnika tego klubu,
c) zobowiązań klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub kosztów obsługi zadłużenia,
d) remontów lub modernizacji obiektów i urządzeń służących zawodnikom klubu do uprawiania sportu,
e) zobowiązań klubu z tytułu wszelkich należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu
Skarbowego, Urzędu i jego jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów publicznych.
§ 6. Wójt Gminy Słupia na podstawie uchwały budżetowej ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie internetowej Urzędu Gminy w Słupi oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupi, informację
o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych w poszczególnych
dyscyplinach sportowych na dany rok, podaje także informację o terminie możliwości składania wniosków
o udzielenie dotacji celowej,o której mowa w § 3 ust. 1.
§ 7. 1. Udzielenie wsparcia na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu, odbywa się na wniosek klubu.
2. Wniosek o dofinansowanie klub składa na druku formularza, którego wzór określa Wójt w drodze
zarządzenia.
3. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
§ 8. 1. Wniosek powinien zawierać:
a) nazwę, dokładny adres, dane kontaktowe klubu,
b) termin i miejsce realizacji zadania oraz przewidywaną liczbę zawodników,
c) dane o posiadanej kadrze trenersko - instruktorskiej, jej kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym,
d) wykaz zawodników uczestniczących w realizacji danego zadania (imię i nazwisko zawodnika, numer
licencji, karty zgłoszenia, inny dokument potwierdzający posiadane przez zawodnika uprawnienia),
e) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym udziału środków własnych klubu w realizacji
wnioskowanego zadania,
f) wysokość środków otrzymanych w roku poprzednim z budżetu Gminy,
g) wskazanie numeru rachunku bankowego klubu,
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h) wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania klubu.
2. Do wniosku należy dołączyć:
a) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego klubu oraz
statut,
b) informację o wcześniejszej działalności klubu której dotyczy wniosek,
c) aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu
Skarbowego,
d) sprawozdanie finansowe tj. bilans za rok poprzedni,
e) oświadczenie o prowadzeniu wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej
zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji
księgowych.
§ 9. 1. Oceny wniosków dokonuje komisja powołana przez Wójta w drodze zarządzenia.
2. Regulamin pracy komisji określa Wójt w drodze zarządzenia.
3. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji komisja bierze pod uwagę w szczególności zasoby
kadry szkoleniowej klubu, jego możliwości bazowe i sprzętowe, poziom sportowy reprezentowany przez
zawodników klubu, klasę rozgrywek ligowych w przypadku gier zespołowych, wkład własny finansowy klubu
w całości kosztów wnioskowanego zadania.
4. Prawidłowo złożone wnioski będą wstępnie weryfikowane pod względem formalnym (zgodności
z wymogami określonymi w ogłoszeniu) przez pracowników Urzędu.
5. Wnioski nie zawierające danych i załączników określonych w § 8 ust. 1 i 2 zostaną zwrócone
wnioskodawcy do uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia pod rygorem
pozostawienia bez rozpatrzenia.
6. Decyzję w sprawie przyznania klubowi dotacji, bądź odmowy jej przyznania podejmuje Wójt.
7. W przypadku przyznania klubowi dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, klub dokona
aktualizacji kosztorysu realizacji zadania.
§ 10. Wykaz klubów, którym przyznano dotacje, zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej, stronie internetowej www.slupia.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu.
§ 11. 1. Przekazywanie środków odbywa się na podstawie pisemnej umowy.
2. Umowa, o której mowa w ust.1, zawiera w szczególności:
a) strony umowy,
b) nazwę zadania i termin jego realizacji,
c) wysokość przyznanej dotacji, formę i termin przekazywania środków,
d) zobowiązanie klubu do wykorzystania środków wyłącznie na cele określone w umowie,
e) określenie warunków zmiany zakresu przedmiotowego umowy w czasie jej obowiązywania,
f) zobowiązanie klubu do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację
zadania oraz wydatków związanych z jego realizacją,
g) zobowiązanie klubu do poddania się kontroli przeprowadzonej przez Urząd,
h) zobowiązanie klubu do przedstawienia sprawozdania z realizacji zadania w zakresie finansowym,
i) określenie trybu rozwiązania umowy.
§ 12. 1. Klub, któremu przyznano dotację, przedstawia sprawozdanie z realizacji zadania w zakresie
rzeczowym i finansowym w terminie 30 dni od jego zakończenia. Druk sprawozdania określi Wójt w drodze
zarządzenia.
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2. Tryb i zasady zwrotu dotacji określone są w przepisach art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.
§ 13. 1. Wójt uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli realizacji umów o dotacje.
2. Czynności kontrolne dokonują osoby upoważnione przez Wójta.
3. Zakres kontroli obejmuje w szczególności:
a) przebieg i sposób realizacji zadania,
b) wykorzystanie środków pochodzących z budżetu Gminy,
c) sposób prowadzenia dokumentacji księgowej,
d) prawidłowość rozliczeń.
4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.
5. Klub, któremu przyznano dotację jest zobowiązany do udostępnienia na żądanie osób upoważnionych,
o których mowa w ust. 2, wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
§ 14. 1. Środki finansowe przeznaczone na dotacje w zakresie rozwoju sportu planowane są corocznie
w budżecie Gminy Słupia.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Marian Machnik

