UcI{wAŁA NR IIU13/10
RADY MIEJSKTEJ W SZTUMIE
z dnia 29 grudnia 2010

r.

w sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Na podstawie art.7 ust.l pkI. 10, aft. 18 ust. 2pkt 15 i art. 40 ust. l ustawy zdnia 8marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. zŻ00lr. Nr l42 poz. 1591 zpóźn. nn.) oraz art.27 ust. 2 oraz 28 ust. l i
2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) oraz art. 221 ust.4 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009t.

o

finansach publicmych

Rada Miejska uchwala, co następuje:

(Dz. U. Nr l57, poz. 1Ż40 zpóźn. nn.\
$1.

Uchwala się warunki i Ęb postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie
zaticzanym do sektora finansów publiczrych i nie działających w celu osiągnięcia zysków, który stanowi
ZałącmikNr l do niniejszej uchwały'

s2.
Wysokośćśrodków przeznaczonych na dotacje w zakresie rozwoju sportu kzrżdego roku zostanie określona
przez Radę Miejskąw Sztumie w uchwale bud:Źetowej'

$3.
Wykonanie

uchwĄ powierza

się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

$4.
Uchwała wchodzi w
Pomorskiego.

Ęcie po

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia wDzienniku Urzędowym Województwa

ur(kt{

J

Uzasadnienie do UchwaĘ Nr III/I3l10

Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 29 grudnia 2010

r.

uchwĄ zwią7ane jestzrealizacjąustawy zdnia25 czerwca20lOr. o sporcie @z. U. Nr
7Ż7 poz.857 zpóźn. zm.), której wejście w życie spowodowało utratę mocy ustawy z dnia 18 stycznia
l996t. o kulturze flzycmej (Dz. U . 2007 Nr 226 poz. 167 5 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r.

Podjęcie niniejszej

U' Nr 155 poz. l298 zpóźn. zm'). W świetle nowych przepisów organ
starrowiący jednostki samorządu terytorialnego może w drodze uchwaĘ określić warunki oraz tryb
finansowaniazadania własnego polegającego na tworzeniu warunków dla rozwoju sportu. W szczególności
wskazuje cel publiczny z zakresu sportu jaki chce osiągnąć. Mając na uwadze dobro naszej społeczności
w myślw/w ustawy o sporcie w zwiąku z ustawąz dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
2001 Nr l42 poz.7591 zpoźn. n.) celem publicmym jaki chce osiągnąć nasza gmina jest upowszechnianie
i rozwój sportu poptzezuczestnictwo doraźne lub zorganizowane we współzawodnictwie sportowym,
lokalnym, krajowym i międrynarodowym oraz wszelkich formach aktywnościflzycmej wpływającej na
wypracowanie lub poprawienie kondycji ftzycznej i psychicmej naszej społecznościoraz rozwój integracji
o sporcie kwalifikowanym (Dz.

i stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Niniejsza uchwała

ma poszerryć zatem wspóĘracę z klubami sportowymi oraz przycŻynić się do wzrosfu partycypacji

społecmej w zdrowym i sportowym ryciu naszej lokalnej społeczności.Wysokośćśrodków finansowych na
dotacje w zakresie rozwoju sportu kazdego roku będzie określanaprzez Radę Miejskąw Sztumie w Uchwale
budzetowej.
Projekluchwały był konsultowany zklubami sportowymi na spotkaniu, które odbyło się w dniu 04.1l.2010r.
i został zaopiniowany pozytywnie. W zwiąku zpowyższympodjęcie niniejszej uchwĄ uzraje się za
uzasadnione.

Ponadto projekt uchwĄ został przedstawiony na Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecmych i został
pozytywnie zaopiniowany.
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ZałączrrikNr 1
do UchwaĘ nr III/13/10

Rady Miejskiej w Sztumie

Warunki i tryb postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia rysków
$1.
Miasta i Gminy Sztum może otrzymać klub sportowy działający na terenie
Miasta bądz Gminy inie dzia\ający w celu osiągnięcia zysków.

1' Dotację celową z budżetu

2.

Celem publicznym jaki chce osiągnąć Miasto i Gmina Sztum poprzez przyznanie dotacji klubom
sportowym jest upowszechnianie i rozwój sportu poprzez uczestnictwo doruźne lub zorganizowane we
współzawodnictwie spońowym, lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz wszelkich formach
aktywności ftzycznej wpĘwającej na wypfacowanie lub poprawienie kondycji ftzycmej i psychicznej
naszej społecznościoraz rozwój integracji i stosunków społeczrrych lub osiągnięcie wyników sportowych

$2.
l.Dotacja,októrejmowaw$1ust. 1masfuzyćrealizacjicelupublicznego'októrymmowaw$1ust.2'

2.Możebyć przemaczona w szczególności

na:

a) rcalizację programów szkolenia sportowego,
b) zakup sprzętu sportowego,
c) pokrycie kosztów organizowania zawodów spońowych lub uczestrictwa w tych zawodach,
d) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
e) wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

-jeśliwpĘnie na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który
otzyma dotację, lub zwiększy dostępnośćspołecznościlokalnej do działalnościsportowej
prowadzonej przez ten klub.

.

s3.
l.

Wniosek o przyrutanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na|eĘ
planowaną re alizacją zaduńa'

złoĘćnie pózniej niz 30 dni

przed

2' Burmistrz Miasta i Gminy Sztum po rozpatrzeniu wniosku, mając na uwadze:
a) zasadność,

b) możliwość, r ealizacji zadania przez klub,
c) kalkulację przewidywanych kosztów,
d) informację o posiadanym zasobie kadrowym orazliczbie uczestników,
e) informację o dotychczasowych osiągnięciach sportowych
- ustali wysokośćprTyznane! dotacji.
3.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztrrm wyda Zarządzenie w sprawie określeniawysokości przyznanych
dotacji.

4. Na podstawie Zarządzenią o którym mowa w ust. 3 zostanązawańe umowy pisemne, olaeślające warunki

przekazania irozliczenia przyznarrych dotacji. Umowy będą określaćmiędzy innymi opis zadanią
wysokość udzielonej dotacji" termin jej wykorrystania, Ęb kontroli, termin i sposób rońiczenia oruz
termin zwrotu niewykorzystanej

td:

cąścidotacji'

BNOPF-DMCLC-YTVTF-TOGBZ-ZQWDF.
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5. Wzór wniosku stanowi załącmik Nr l, wzór sprawozdania stanowi załącanik Nr 2 do warunków i
postępowania o udzielenie dotacji w zakresie ronvoju sportu.

Ębu

$4.
1.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum sprawuje kontrolę wydatkowania ptzekazanych środków finansowych.
MoŻe ona być przeprowadzona w toku realizacji bądźpo jej zakończeniu.

2.W ramach kontroli, októĘ mowa wust.

1, upoważrieni pracownicy mogąbadać dokumenĘ iinne

nośniki informacji oraz żądaó udzielenia ustnie lub na piśmieinformacji, które mają lub mogą mieć
naczenie dla oceny prawidłowościwykorzystania przyzranej dotacji. Na żądanie kontrolującego podmiot
korzystający zdotacji jest zobowią,zany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośnikiinformacji
orazudzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez konfoolującego.

3. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ma prawo Żądać częściowych sprawozdań.

4. Sprawozdania końcowe naleĄ sporządzić w terminie 30 dni od dnia upływu terminu zakończeniazadania
określonego w umowie.

5.Wprzypadkunieprzedłożeniasprawozdań,októrychmowawust.3i4BurmistrzMiastaiGminySzhJm

waywa pisemnie do ich złożenia.Niezastosowanie się do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli,
która może być podstawątozłłiryania umowy.

ss.
l.Ptzymane środki finansowe naleĘ wykorzystać najpóźniej wterminie 14 dni od dnia wskazanego
w umowie jako termin końcowy wykonania zadania2.

3.

Niewykorzystanę środki finansowe przekazane w ramach dotacji podlegajązwrotowi w terminie 15 dni po
upływie terminu wykorzystania dotacji. W przypadku nie dotrzymania terminu zwrotu dotacji Referat
Finansowo Budżetowy gminy naliczy odsetki w wysokościokreślonej jak od zaległościpodatkowych
począwszy od dnia następującego po upływie terminu ich zwrotu.

W przypadku wykorzystania dotacji

niezgodnego zptzemuaczeniem bądź pobrania nienależrej lub
w nadmiernej wysokości, podlega ona zwrotowi wraz z odsetkami naliczonymi przez Referat Finansowo
Budżetowy gniny wwysokości określonejjak dla zaległościpodatkowych wciągu 15 dni od dnia
stwierdzenia wadliwego ich wykorzystania.

4.Sprawozdanie zrealizacji niniejszej uchwĄ, wszczególności wykaz klubów, rodzaj zadania oraz
wysokośćptzekazanych środków finansowych jak również podlegających zwrotowi będzie przedkładane
Radzie Miejskiej w Sznrmie w terminie do 30 kwietniazarok poprzedni.

Id:
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Załączniknr I
do warunków i trybu postępowania
o udzielenie dotacji w zakresie

rozwoju sportu

Wniosek o prryznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu
1.

Nazwa klubu sportowego:

2. Miejsce siedziby:
3. osoby upowaŹnione do reprezentacji:
4.

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Rejestrze Klubów Sportowych: ......'...........

5.

Nazwa i rodzaj zadania:

8. Informacja o posiadanym zasobie kadrowym orazliezbie uczestników: ..................
9. Informacja o dotychczasowych osiągnięciach sportowych: '...............
1

0. Kalkulacja przewidywanych kosztów:
Rodzaj kosztu

Lp.

Kwota

Uwagi

Razem:

Załącznihł:

l. Aktualny odpis z Ęestru z uwzględnieniem osób upoważnionych do reprezentacji
prowadzeniu działalności gospodarczej
Ż.
oświadczenie o nie
Sztum,dnia..

(Pieczątka i podpis upowa'żnionych przedstawicieli klubu sportowego)
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ZałącmikNt2
do warunków i

Ębu postępowania

o udzielenie dotacji w zakresie

rozwoju sportu

Sprawozdanie częściowe / końcowe z wykonania przyznanej dotacji w zakresie rozwoju sportu

1.

Nazwa klubu sportowego: ............

3. osoby upowaŹnione do reprezentacji:
4. Nazwa i rodzej zadania;
5. Okres realizacji:

6.Czy zakladany cel publiczrry został nealizowany i w jaki sposób?
Jeślinie - dlaczego?

7.Informacjaoprzeprowadzonychdziałaniachorazliczbieuczestników

8. Sprawozdanie z wykonania wydatków:
-p.

Rodzai wydatku

Kwota planowana

Kwota wydatkowana

R.azem:

9. Zestawienie faktur/rachunków:

-p.

Id:

{r fakturv/rachuŃu

{r pozycii kosztorysu
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Uwagi

mogące

mieć

wptyw

prry

oświadczamy,

ocenie

sprawozdania:

żez

1) wsrystkie podane w niniejsrym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym,
2) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycaie poniesione.
3) Klub nie prowadzi DziałalnościGospodarczej

SŹum,dnia.'.'..
(Pieczątka i podpis upowaŻnionych przedstawicieli klubu spońowego)

Id:
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