
 

 

UCHWAŁA NR XIX/104/2012 

RADY GMINY KUNICE 

z dnia 28 czerwca 2012 r. 

w sprawie określenia warunków tworzenia, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań 

z zakresu sportu na terenie Gminy Kunice  

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 

pkt 15 i art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 27 ust. 2 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 218 

ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada 

Gminy Kunice uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb 

finansowania przez Gminę Kunice zadań z zakresu 

rozwoju sportu.  

2. O dotację mogą ubiegać się kluby sportowe 

działające na rzecz mieszkańców Gminy Kunice, któ-

re nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przezna-

czają całość dochodu na realizację celów statutowych 

oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swo-

ich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracow-

ników.  

3. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu 

w Gminie Kunice będzie służyło realizacji celu pu-

blicznego, w zakresie  

a) poprawy warunków uprawiania sportu na terenie 

Gminy Kunice;  

b) zwiększenia dostępności społeczności lokalnej 

gminy do działalności sportowej prowadzonej 

przez organizacje sportowe;  

c) promocji sportu;  

§ 2. 1. Przedmiotem dotacji mogą być przedsię-

wzięcia klubu sportowego w zakresie zadania o cha-

rakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wy-

datków bieżących z tytułu:  

a) przygotowań klubu do udziału we współzawodnic-

twie w określonej dyscyplinie sportu;  

b) udziału klubu w rozgrywkach, zawodach 

w określonej dyscyplinie sportu;  

c) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów spor-

towych dla zawodników lub ulepszenie posia-

danego sprzętu sportowego;  

d) realizację programów szkolenia sportowego 

i organizacji imprez sportowych na terenie 

gminy;  

e) opłat statutowych, sportowych, delegacji sę-

dziowskich, wynagrodzenia kadry szkolenio-

wej  

2. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofi-

nansowane:  

a) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników;  

b) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;  

c) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych 

nałożonych na klub sportowy lub zawodnika dane-

go klubu;  

d) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągnię-

tej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów warto-

ściowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;  

e) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację 

przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzie-

lenie dotacji;  

f) zakup nagród dla zawodników lub działaczy klubu 

sportowego;  

3. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu 

będzie przekazanie klubom sportowym środków fi-

nansowych na poczet kosztów przedsięwzięcia, jedno-

razowo lub w transzach.  

§ 3. 1. Organem przyznającym dotację na zadanie 

z zakresu sportu jest Wójt Gminy Kunice na wniosek 

klubu sportowego.  
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2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do ni-

niejszej uchwały.  

3. Wnioski należy składać do 15 września roku 

poprzedzającego rok budżetowy, jeżeli zadanie ma 

być rozpoczęte i zakończone w roku następnym.  

4. W celu oceny złożonych wniosków, Wójt 

Gminy w drodze zarządzenia powołuje Komisję.  

5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno 

– prawnych lub innych wad wniosku Wójt Gminy 

Kunice wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do 

ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.  

6. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który 

nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrze-

nia.  

7. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie 

dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:  

a) wpływ zadania na poprawę warunków uprawiania 

sportu na terenie Gminy Kunice;  

b) przedstawioną kalkulację kosztów;  

c) możliwość realizacji zadania przez wnioskodaw-

cę;  

d) dotychczasową współpracę wnioskodawcy z Gmi-

ną Kunice;  

e) wysokość środków finansowych przeznaczonych 

w budżecie gminy na dany rok, na zadania reali-

zowane w danym projekcie.  

8. Warunkiem przyznania dotacji na realizację 

danego przedsięwzięcia jest zaplanowanie takiego 

wydatku w budżecie gminy  

9. Wójt Gminy Kunice dokonuje wyboru wnio-

sków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na 

wybrane zadanie.  

10. Informacje o udzieleniu dotacji zamieszcza 

się na stronie internetowej Gminy Kunice.  

§ 4. 1. Umowę dotacji zawiera Wójt Gminy Ku-

nice z właściwym klubem sportowym którego wnio-

sek został wybrany.  

2. Integralnym elementem umowy jest wniosek 

zaakceptowany przez Wójta Gminy Kunice.  

3. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

4. W treści umowy zamieszcza się postanowienia 

dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego 

aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umo-

wy nie może powodować zwiększenia kwoty przy-

znanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń 

projektu.  

5. Umowa zawarta z klubem sportowym powinna 

zawierać: oznaczenie stron, wysokość przyznanej 

dotacji, tryb płatności, opis zakresu rzeczowego zada-

nia, termin wykorzystania dotacji nie dłuższy niż do 

5 grudnia roku kalendarzowego na który przyznana 

jest dotacja, termin i sposób rozliczenia dotacji, ter-

min zwrotu części niewykorzystanej dotacji z tym, że 

termin ten nie może być dłuższy niż 15 dni od okre-

ślonego w umowie dnia wykonania zadania, tryb kon-

troli wykonania i wydatkowania dotacji  

6. W umowie można zawrzeć postanowienie do-

puszczające możliwość dokonywania w uzasadnio-

nych przypadkach przez wnioskodawcę przesunięć 

rzeczowo-finansowych do 20% przyznanych środków 

pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu za-

dania, przy czym każda zmiana kosztorysu wymaga 

pisemnego powiadomienia Wójta Gminy Kunice.  

§ 5. 1. Klub sportowy, któremu została udzielona 

dotacja celowa jest zobowiązany do prowadzenia 

wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzy-

manych z dotacji oraz wydatków dokonywanych 

z tych środków zgodnie z przepisami o rachunkowo-

ści.  

2. Rozliczenie wykonania zadania z zakresu spor-

tu sporządza się wg załącznika nr 2 do niniejszej 

uchwały.  

3. Do rozliczenia dotacji stosuje się ustalenia 

z zawartej umowy oraz przepisy art. 168 i art. 252 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-

nych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)  

§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Kunice.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

Jolanta Szymonik-Urbańska 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/104/ 

/2012 Rady Gminy Kunice z dnia  

28 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/104/ 

/2012 Rady Gminy Kunice z dnia  

28 czerwca 2012 r. 
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