UCHWAŁA NR VI/30/11
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu,
wspierania klubów sportowych na terenie Gminy Lądek-Zdrój.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.27 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U.
z 2010r., Nr 127, poz.857 z późn.zm.) oraz art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z póżn.zm.) Rada Miejska w Lądku-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała reguluje warunki i tryb postępowania w zakresie wsparcia finansowego w formie dotacji
celowych dla klubów sportowych, działających w celu upowszechnienia i rozwoju sportu.
§ 2. Ilekroć w uchwale użyto określenia:
1) Klub sportowy - należy przez to rozumieć prowadzącą działalność w zakresie sportu osobę prawną utworzoną
na podstawie odrębnych przepisów, w tym uczniowskie kluby sportowe oraz podmioty określone w ustawie
o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz.U. z 2010 roku, nr 127, poz. 857, z późn. zm.)
2) Dotacja - należy przez to rozumieć udzielone klubowi sportowemu, na warunkach i trybie przewidzianym
w niniejszej uchwale wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
§ 3. Określa się następujące cele publiczne z zakresu sportu, jakie Gmina Lądek-Zdrój zamierza osiągnąć:
1. Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój poprzez uczestnictwo we
wszelkich formach aktywności fizycznej.
2. Promocja sportu i aktywnego stylu życia.
3. Osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych.
4. Zwiększenie dostępu mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w tym dzieci i młodzieży do działalności sportowej.
5. Poprawa warunków uprawiania sportu poprzez zawodników klubów sportowych.
§ 4. Cele określone w § 3 zostaną osiągnięte poprzez udzielanie dotacji celowych na sfinansowanie lub
dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu.
§ 5. Dotację z budżetu Gminy Lądek-Zdrój może otrzymać klub sportowy działający na obszarze Gminy,
niedziałający w celu osiągnięcia zysku i zrzeszający zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową
§ 6. 1. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego o charakterze sportowym obejmujące
dofinansowanie wydatków z tytułu:
1) realizacji programów szkolenia sportowego,
2) zakupu sprzętu sportowego,
3) organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
1) budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu,
2) zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych
oraz kosztów obsługi zadłużenia,
3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu
4) transferu zawodnika z innego klubu sportowego.
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§ 7. Wysokość dotacji przeznaczona na finansowanie sportu ustalana jest na dany rok w uchwale budżetowej
§ 8. Warunki otrzymania dotacji:
1. O dotację, która jest formą finansowania realizacji celu publicznego, jakim jest wspieranie rozwoju sportu
w Gminie Lądek-Zdrój, może ubiegać się podmiot, o którym mowa w art.3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr.127, poz.857) nie należącym do sektora finansów publicznych i nie
działający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Lądek-Zdrój prowadzi działalność sportową.
2. Przedmiotem dotacji mogą być w szczególności zadania wymienione w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25
czerwca 2010r o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz 857).
3. Dysponowanie odpowiednią kadrą szkoleniową, posiadającą licencje sportowe wydane przez odpowiedni
związek sportowy.
§ 9. Tryb udzielania dotacji
1. Burmistrz Lądka-Zdroju podaje do publicznej wiadomości, w Biuletynie Informacji Publicznej informacje
o terminie i miejscu składania wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy, co najmniej
z czternastodniowym wyprzedzeniem.
2. Klub sportowy występując o przyznanie dotacji celowej przedstawia ofertę wykonania zadania publicznego
na wniosku stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały
3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Burmistrz w formie zarządzenia, uwzględniając przy wyborze
między innymi:
1) możliwości realizacji zadania przez klub sportowy,
2) dotychczasowe doświadczenie klubu sportowego we współpracy z Gminą Lądek-Zdrój,
3) przedstawioną przez klub sportowy kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego, celu zadania
i planowanych efektów.
4. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Burmistrz zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wybranymi klubami sportowymi w celu
wprowadzenia zmian do złożonej oferty.
6. Kwota przyznanej dotacji celowej może być niższa od kwoty wnioskowanej przez klub sportowy.
7. Z klubem sportowym, któremu przyznano dotację sporządza się na czas realizacji zadania umowę, którą
określa ustawa o finansach publicznych.
8. Informacje o przyznanych dotacjach celowych podlegają ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzezie Miasta i Gminy.
§ 10. Określa się następujący sposób kontroli i oceny realizacji zadania przez kluby:
1. zlecający zadanie sprawuje bieżącą kontrolę merytoryczną wydatkowania i rozliczania dotacji udzielonej
z budżetu Gminy Lądek-Zdrój.
2. zlecający zadanie dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:
1) stanu realizacji zadania,
2) efektywności i rzetelności wykonania zadania,
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
4) prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
3. Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie klub sporządza w terminie 30 dni po upływie
terminu, na który umowa została zawarta, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały.
4. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko część przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana
jej część podlega zwrotowi na wskazany w umowie rachunek Gminy.
5. Zwrot dotacji następuje w terminach ustalonych w umowie, nie później niż 14 dni od określonego w umowie
dnia zakończenia realizacji zadania.
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§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Janusz Sosna
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. która weszła w życie 16 października 2010 r.
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić w drodze uchwały warunki i tryb finansowania
zadania własnego z zakresu rozwoju sportu, wskazując w uchwale cel publiczny, który zamierza osiągnąć. Ustawa
określa katalog zadań, na które będzie mogła zostać przeznaczona dotacja z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego. Katalog zadań określony został w taki sposób, aby gmina w miarę posiadanych odpowiednich
środków finansowych mogła zabezpieczyć funkcjonowanie klubu w podstawowym zakresie jego działalności.
Niniejsze przepisy stworzyły niepodważalne podstawy prawne do udzielania dotacji klubom jako podmiotom,
których działalność służy realizacji celów publicznych przypisanych samorządom. Taki cel to m.in. poprawa
warunków uprawiania sportu przez zawodników lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnych do
działalności sportowej. Te cele muszą być każdorazowo określone w uchwale. W związku z powyższym
wykonanie uchwały uważa się za zasadne.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Kazimierz Szkudlarek
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Załączniki binarne
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/30/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
wniosek - załącznik nr 1
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/30/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
sprawozdanie końcowe - załącznik nr 2
Zalacznik2.doc

