UCHWAŁA NR IV/24/11
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia zasad i trybu finansowania zadań własnych w zakresie tworzenia warunków, w tym
organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.
Na podstawie art. 27 ust.2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (D.U. Nr 127, poz. 857) oraz art.
221 ustawy o finansach publicznych (D.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.) w zw. z art.18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (D.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.
4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.
Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz.95), po przeprowadzeniu konsultacji, uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:
1) warunki i tryb finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych,
sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie, a w szczególności:
a) tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej,
b) sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej,
c) sposób kontroli wykonania zadania finansowanego z dotacji celowej,
2) cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Strzelce Krajeńskie chce osiągnąć.
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanej w konkursie ofert, na warunkach i w trybie
ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D.U. Nr 96, poz.873
z późn.zm.)
3. Dotację, o której mowa w ust.1, mogą otrzymać kluby sportowe, które:
1) prowadzą działalność sportową na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie oraz:
a) biorą udział w centralnych, regionalnych lub lokalnych szczeblach rozgrywek sportowych,
b) prowadzą szkolenie w grupach młodzieżowych,
2) są podmiotami nienależącymi do sektora finansów publicznych i niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku,
3) wystąpią do Burmistrza Strzelec Krajeńskich zwanego dalej „Burmistrzem” z wnioskiem o udzielenie dotacji,
zwanym dalej "wnioskiem";
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) dotacji – należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i w trybie przewidzianym w niniejszej uchwale
dotację celową z art.126 i art.221 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (D.U.Nr
157, poz.1240, z późn. zm.), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego
realizacji celu publicznego określonego w § 3
2) projekcie – należy przez to rozumieć zespół działań realizowanych przez klub sportowy, które w sposób
bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w § 3;
3) umowie – należy przez to rozumieć umowę o dotację między Gminą Strzelce Krajeńskie a klubem sportowym,
której treść reguluje przepis art. 221 ust.3 ustawy określonej w pkt.1.
§ 3. Finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Strzelce Krajeńskie ma służyć osiągnięciu następujących celów
publicznych:
1) poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych
2) zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Strzelce Krajeńskie do działalności sportowej prowadzonej
przez kluby sportowe.
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Rozdział 2.
Warunki otrzymania dotacji
§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust.2 udzielana dotacja może w szczególności być przeznaczona na sfinansowanie lub
dofinansowanie wydatków z tytułu:
1) realizacji programów szkolenia sportowego,
2) zakupu sprzętu sportowego,
3) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
6) obsługi administracyjnej i finansowo-księgowej projektu (nie większych niż 10% wartości projektu).
2. Z dotacji nie mogą zostać pokryte koszty:
1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub jego zawodników,
3) zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych
oraz obsługi zadłużenia.
§ 5. Formą wypłaty z budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie dotacji przyznanej na zasadach niniejszej uchwały,
może być przekazanie klubowi sportowemu środków na poczet poniesienia kosztów projektu lub refundacja
kosztów projektu poniesionych przez klub sportowy po zawarciu umowy.
Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji
§ 6. 1. Udzielanie dotacji odbywa się w drodze otwartego konkursu projektów, który ogłasza Burmistrz
Strzelec Krajeńskich, z co najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem.
2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, możliwe jest również zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej i na
miejskiej stronie internetowej.
3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać, co najmniej, informacje o:
1) zakresie przedmiotowym zgłaszanych projektów,
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania,
3) terminie realizacji projektów, nie dłuższym niż do 15 grudnia roku, w którym udzielono dotacji,
4) warunkach merytorycznych i finansowych, które powinien spełniać projekt,
5) terminie składania wniosków o udzielenie dotacji,
6) trybie i kryteriach wyboru projektów.
§ 7. Konkursy mogą być ogłaszane w miarę potrzeb oraz możliwości finansowych budżetu Gminy Strzelce
Krajeńskie, w ciągu roku budżetowego.
§ 8. 1. Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji, powinien zawierać:
1) nazwę, adres, telefon i e-mail podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie;
2) krótki opis projektu, uwzględniający cel publiczny,
3) termin i miejsce realizacji projektu oraz przewidywaną liczbę uczestników;
4) dane o posiadanej kadrze trenersko-instruktorskiej niezbędnej do realizacji projektu, jej kwalifikacjach
i doświadczeniu;
5) planowane koszty realizacji projektu, ze wskazaniem kwot z wszystkich źródeł finansowania;
6) kalkulację przewidywanych przychodów przy realizacji projektu;
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7) wysokości dotacji otrzymanych w poprzednim roku z budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie;
8) wskazanie rachunku bankowego, na który mają być przekazywane środki z dotacji;
9) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, że nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów
publicznoprawnych oraz innych podmiotów;
10) wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.
2. Szczegółowy wzór wniosku o dofinansowanie projektu określi zarządzeniem Burmistrz.
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) informację o wcześniejszej działalności podmiotu w zakresie, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie
projektu;
2) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji, o której mowa w art. 3 i 4 ustawy z dnia 25
czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późn. zmianami);
3) imienną listę szkolonej młodzieży (w podziale na kategorie wiekowe)
4. Za datę przedłożenia wniosku przez klub sportowy uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy
Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, Al. Wolności 48.
5. Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę uzupełnień
i sprostowań w określonym terminie.
6. Komisja konkursowa, powołana przez Burmistrza, dokonuje oceny wniosków oraz przedkłada propozycje
dofinansowania do akceptacji Burmistrzowi.
§ 9. Przy wyborze projektu otrzymującego wsparcie finansowe, uwzględnia się:
1) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego określonego w niniejszej uchwale,
2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs projektów,
3) przedstawioną we wniosku kalkulacje kosztów realizacji projektu w odniesieniu do zakresu rzeczowego
projektu (efektywność),
4) możliwość realizacji projektu przez klub sportowy,
5) dotychczasowe doświadczenie we współpracy z Gminą Strzelce Krajeńskie,
6) poziom sportowy reprezentowany przez klub sportowy,
7) promocję Gminy poprzez sport.
§ 10. 1. O wynikach wyboru oraz wysokości przyznanej dotacji niezwłocznie informuje się wnioskujące kluby
sportowe. Informację o wyborze i kwocie dofinansowania zamieszcza się również w Biuletynie Informacji
Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, możliwe jest również zamieszczenie
ogłoszenia w prasie lokalnej i na miejskiej stronie internetowej.
2. Burmistrz zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej dotacji niż wnioskowana przez klub. W takim
przypadku następuje uzgodnienie z wnioskodawcą Planu Wydatków projektu, z zastrzeżeniem, że:
1) projekt nie ulegnie istotnym zmianom w stosunku do złożonego wniosku i ogłoszenia o konkursie, a jego
realizacja będzie zgodna z celem publicznym,
2) wnioskodawca zweryfikuje ostateczną treść projektu, w tym zakres kosztów wspieranych z dotacji.
3. Klub sportowy może zrezygnować z przyznanej dotacji, jeśli jej wysokość uzna za niewystarczającą dla
realizacji projektu.
4. Dopuszcza się możliwość unieważnienia ogłoszenia o otwartym konkursie projektów z § 6 lub odstąpienia
od zawarcia umowy o dofinansowanie na skutek:
1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków, lub
2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem wniosku lub
zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.
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Rozdział 4.
Umowa o dotację
§ 11. 1. Z każdym klubem sportowym, którego projekt otrzymał dotację, Burmistrz zawiera umowę o dotację
na dofinansowanie projektu, w formie pisemnej, z zastrzeżeniem § 10 ust.4.
2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej wniosek oraz ostateczny Plan Wydatków projektu.
3. Wzór umowy o dotację na dofinansowanie projektu określi Burmistrz.
4. W treści umowy o dotację na dofinansowanie projektu można zamieścić zapis przewidujący pomniejszenie
kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym zaangażowaniu pozostałych
środków zakładanych na jego dofinansowanie.
5. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość dokonania przesunięć przez klub sportowy
w poszczególnych pozycjach finansowych projektu do 20% istniejącej pozycji kosztorysowej.
6. W przypadku dokonania przesunięć równych lub większych niż 10% istniejącej pozycji kosztorysowej
konieczne jest poinformowanie Burmistrza o tym fakcie w terminie 14 dni od wprowadzenia zmian w kosztorysie
projektu.
7. Każda zmiana umowy o dotację, z zastrzeżeniem ust.5 i ust.6, wymaga sporządzenia aneksu.
§ 12. Środki przewidziane w umowie o dofinansowanie zadań są przekazywane na rachunek bankowy
podmiotu, któremu przyznano dofinansowanie.
Rozdział 5.
Kontrola realizacji projektu
§ 13. 1. Upoważnione przez Burmistrza osoby są uprawnione do przeprowadzania kontroli realizacji umów
o dotację na dofinansowanie projektu.
2. Kontroli podlega w szczególności:
1) przebieg i sposób realizacji projektu;
2) sposób wykorzystania otrzymanych z dotacji środków;
3) prowadzenie dokumentacji księgowej;
4) prawidłowość rozliczeń.
3. Klub sportowy, któremu przyznano dofinansowanie jest obowiązany do udostępnienia na żądanie
przedstawicieli Burmistrza informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
4. Ustalenia kontroli przedstawione są w protokole kontroli, a ocena realizacji zadań przedstawiana jest
w wystąpieniu pokontrolnym.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystąpienie pokontrolne zawiera wnioski i zalecenia
pokontrolne ze wskazaniem sposobu usunięcia tych nieprawidłowości.
6. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, klub sportowy, któremu przyznano dofinansowanie w terminie 30
dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń zawiadamia Burmistrza o ich wykonaniu lub przyczynach ich
niewykonania.
Rozdział 6.
Rozliczenie dotacji
§ 14. 1. Klub sportowy, któremu przyznano dofinansowanie, przedstawia sprawozdanie z realizacji projektu
w zakresie rzeczowym i finansowym, zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie, w terminie 30 dni od dnia
zakończenia realizacji projektu.
2. Wzór sprawozdania z realizacji projektu określi Burmistrz.
3. W przypadku niezrealizowania projektu w całości lub w części, przekazane środki podlegają zwrotowi na
wskazany rachunek Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia
sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.
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4. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają
zwrotowi na rachunek Urzędu Miejskiego, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku, wraz z odsetkami,
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia stwierdzenia wykorzystania środków
niezgodnie z przeznaczeniem.
5. Klub sportowy, który wykorzystał środki niezgodnie z przeznaczeniem, nie może ubiegać się
o dofinansowanie projektu na kolejny rok, do czasu wyeliminowania nieprawidłowości.
6. Jeżeli Klub sportowy, któremu przyznano dofinansowanie, osiągnie przychody nieprzewidziane w umowie
o dofinansowanie projektu, przeznacza je na działalność statutową.
7. Wydatki związane z realizacją projektu stają się kwalifikowane od dnia podpisania umowy.
8. O zatwierdzeniu sprawozdania z realizacji projektu powiadamia się pisemnie klub sportowy.
§ 15. Traci moc Uchwała Nr XXIV/198/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 sierpnia 2008r.
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na
terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie w dniu następnym od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Krzysztof Grochala
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