
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/126/13 

RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE 

z dnia 30 stycznia 2013 r. 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wądroże 

Wielkie  

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. Nr 127, poz. 857 z późn. zm. ) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1. Określa się warunki i tryb finansowego wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Wądroże 

Wielkie.  

2. Finansowe wsparcie następuje w formie dotacji celowej, przyznanej klubowi sportowemu na warunkach 

określonych w uchwale.  

§ 2. 1. O dotację celową, o której mowa w § 1 ust. 2 mogą się ubiegać kluby sportowe działające na terenie 

Gminy Wądroże Wielkie i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.  

2. Dotacja celowa ma służyć realizacji następujących celów publicznych z zakresu sportu:  

1) propagowaniu zdrowego stylu życia i budowaniu więzi wspólnoty lokalnej;  

2) poprawie warunków uprawiania sportu przez członków klubu;  

3) zwiększaniu dostępności sportu dla lokalnej społeczności;  

4) pozytywnemu oddziaływaniu na wychowanie dzieci i młodzieży;  

5) tworzeniu warunków do propagowania zdrowej rywalizacji i dążeniu do osiągania wysokich wyników 

sportowych  

§ 3. Dotacja celowa może być przeznaczona na:  

1) realizację programów szkolenia sportowego z uwzględnieniem wynagrodzeń dla instruktorów i trenerów;  

2) pokrycie kosztów organizacji lub uczestnictwa w zawodach w tym: transportu na zawody odbywające się 

na zamiejscowych obiektach sportowych, opłaty regulaminowe, rejestracyjne, ubezpieczeniowe, 

sędziowskie i koszty opieki medycznej;  

3) pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem użytkowego obiektu sportowego oraz kosztów wynajmu 

innych obiektów sportowych do celów szkoleniowo-treningowych, pokrycie kosztów administracyjnych;  

4) zakup strojów, sprzętu sportowego, napojów i odżywek.  

§ 4. 1. Wysokość dotacji na zadania, o których mowa w § 3 pkt. 3, 4 nie może przekroczyć 30% kosztów 

realizacji zadań wynikających z § 3 pkt. 1 i 2, za wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2.  
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2. Dla klubów sportowych, w których jedyną lub wiodącą dyscypliną sportową jest piłka nożna, dla zadań 

wynikających z § 3 pkt. 3, 4 wprowadza się następujące zasady udzielania dotacji w zależności od kategorii 

rozgrywek w stosunku do kosztów realizacji zadań wynikających z § 3 pkt. 1 i 2 uchwały:  

1) do 40% - dla klubów sportowych zrzeszonych w klasie rozgrywek „B” bądź niższej;  

2) do 50% - dla klubów sportowych zrzeszonych w klasie rozgrywek „A”;  

3) do 60% - dla klubów sportowych zrzeszonych w klasie „0” i wyższej.  

3. Dla klubów sportowych, w których jedyną lub wiodąca dyscypliną jest piłka nożna roczna dotacja będzie 

udzielana w okresach półrocznych - do końca marca i do końca września każdego roku, w wysokości 

określonej w §4.  

4. Dotacja będzie udzielana w wysokości określonej w §4 pkt 2 stosownie do klasy rozgrywkowej w której 

zrzeszony jest klub w chwili składania wniosku.  

§ 5. Dotacja, o której mowa w § 1 ust. 2 nie może przekroczyć 70% ogółu wydatków ponoszonych przez 

klub sportowy.  

§ 6. 1. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, informacje 

o terminie i miejscu składania wniosków, co najmniej 14 dni przed upływem terminu składania wniosków. 

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  

2. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Wójt Gminy w formie zarządzenia publikowanego 

w Biuletynie Informacji Publicznej.  

3. Przy wyborze Wójt Gminy uwzględnia w szczególności:  

1) zdolność realizacji zadania przez klub;  

2) dotychczasowe doświadczenie klubu w realizacji takich zadań;  

3) dotychczasowy stopień współpracy z Gminą w realizacji zadań;  

4) stopień oddziaływania na kształtowanie współzawodnictwa sportowego i ich poziom w Gminie.  

§ 7. 1. Zlecający zadania sprawuje kontrolę merytoryczną wydatkowania i rozliczania udzielonej dotacji, 

w szczególności kontroluje:  

1) prawidłowość wykorzystania środków publicznych przyznanych na realizację zadania;  

2) prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej wynikającej z przepisów prawa i postanowień umowy 

związanej z realizacją zadania.  

2. Rozliczenie dotacji sporządza się w terminie 14 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.  

3. Niewykorzystana część dotacji lub wykorzystana niezgodnie z umową podlega zwrotowi na wskazany 

w umowie rachunek Gminy, w terminie do 30 dni od zakończenia okresu, na który dotacja została udzielona.  

4. Dla klubów sportowych, w których jedyną lub wiodąca dyscypliną jest piłka nożna umowy zawiera na 

następujące okresy – 01 stycznia do 30 czerwca i od 01 lipca do 31 grudnia.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

 

Przewodnicząca Rady: 

E. Jedlecka 
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/126/12 

Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 30 stycznia 2013 r.  
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Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/126/12 

Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 30 stycznia 2013 r.  
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