
 

 

UCHWAŁA NR X/69/2019 

RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ 

z dnia 28 maja 2019 r. 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Leśna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie 

(Dz. U. z 2018, poz. 1263 ze zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwała niniejsza określa: 

1) warunki i tryb finansowania przez Gminę Leśną przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu, 

2) cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Leśna zamierza osiągnąć. 

2. Przepisów uchwały nie stosuje się do dotacji na wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

udzielanych na warunkach i w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 roku, poz. 688 ze zm.). 

3. Wsparcie rzeczowe, służące rozwojowi sportu, następuje w formie bezpłatnego udostępniania klubom 

sportowym obiektów, urządzeń i bazy sportowej stanowiącej własność Gminy Leśna. 

4. O dotację, o której mowa w ust. 1, mogą ubiegać się kluby sportowe, o których mowa 

w art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 roku, 

poz. 1263 ze zm.), nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, 

działające na terenie Gminy Leśna. 

§ 2. Ilekroć w uchwale użyto określenie: 

1) sport – należy przez to rozumieć określenie zawarte w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku 

o sporcie ( tekst jednolity – Dz. U. z 2018 roku, poz. 1263 ze zm.). 

2) klub sportowy – należy przez to rozumieć prowadzącą działalność w zakresie sportu osobę prawną 

utworzoną na podstawie odrębnych przepisów. 

3) przedsięwzięcie – należy przez to rozumieć określone w statucie zadanie realizowane przez klub sportowy. 

4) wnioskodawca – należy przez to rozumieć klub sportowy, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały 

złoży wniosek o dotację celową na realizację przedsięwzięcia. 

5) dotacja - należy przez to rozumieć udzielanie klubowi sportowemu, na warunkach i w trybie 

przewidzianym w niniejszej uchwale, wsparcia finansowego w formie dotacji celowej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 

roku, poz. 2077 ze zm.). 
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6) komisja – należy przez to rozumieć Komisję Infrastruktury Społecznej Rady Miejskiej w Leśnej, 

wyznaczoną do rozpatrywania i oceny wniosków. W posiedzeniu Komisji powinien uczestniczyć 

merytoryczny pracownik Urzędu Miejskiego w Leśnej. 

§ 3. Przez cele publiczne z zakresu sportu, które Gmina Leśna zamierza osiągnąć, rozumie się: 

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, 

2) podnoszenie sprawności fizycznej i osiąganie lepszych wyników sportowych przez zawodników 

zrzeszonych w klubach sportowych, 

3) promocję sportu i aktywnych form stylu życia, w szczególności wśród zawodników młodego pokolenia, 

4) kształtowanie wśród społeczności lokalnej kulturalnego zachowania na obiektach w czasie zawodów 

sportowych, 

5) upowszechnianie kulturalnego i sportowego zagrzewania do sportowej rywalizacji zawodników przez 

widzów zgromadzonych na trybunach. 

§ 4. Dotację na realizację przedsięwzięcia w zakresie sportu może otrzymać klub sportowy spełniający 

łącznie następujące warunki: 

1) działający na terenie Gmina Leśna, 

2) zrzeszający zawodników uprawnionych do uprawiania określonej dyscypliny sportu na podstawie licencji, 

karty zgłoszenia lub innego dokumentu uprawniającego do uczestnictwa we współzawodnictwie 

sportowym, 

3) niedziałający w celu osiągnięcia zysku. 

§ 5. 1. Z dotacji celowej mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu: 

1) realizacji programów szkolenia sportowego, z uwzględnieniem wynagrodzeń dla osób posiadających 

odpowiednie uprawnienia do przygotowania zawodnika lub zawodników danego klubu do udziału  

we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie Sportu. 

2) pokrycie kosztów organizowania zawodów lub uczestnictwa w zawodach organizowanych przez związki 

sportowe, w tym opłaty regulaminowe i inne z tym związane. 

3) pokrycie kosztów technicznego przygotowania obiektów do zawodów sportowych odbywających  

się na gminnych obiektach, kosztów transportu na zawody odbywające się na innych obiektach sportowych. 

4) zakup strojów i sprzętu sportowego służącego do realizacji przedsięwzięcia. 

5) pokrycie kosztów opieki medycznej, zakup środków opatrunkowych, przeciw urazowych i innych 

służących odnowie biologicznej. 

6) pokrycie kosztów korzystania z obcych obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego. 

7) pokrycie kosztów zgrupowań i obozów sportowych. 

8) pokrycie kosztów związanych z poprawą gminnej bazy sportowej. 

2. Z dotacji celowej nie mogą być finansowane, ani dofinansowane, w szczególności: 

1) transfery zawodników z innego klubu sportowego, 

2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat nałożonych na klub lub zawodnika tego klubu, 

3) spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz kosztów obsługi ich zadłużenia, 

4) wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń dla władz klubu sportowego i działaczy klubowych. 

§ 6. 1. Klub sportowy ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek do Burmistrza Leśnej. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 

budżetowy, jeżeli przedsięwzięcie ma być realizowane w roku następnym – wyjątek stanowi rok 2019. 

3. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. 
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4. Przy rozpatrywaniu wniosku Komisja może żądać dodatkowych wyjaśnień, wyznaczając termin  

ich złożenia. Nie złożenie wyjaśnień w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

5. Składane przez kluby sportowe wnioski winny być rozpatrzone i przedłożone Burmistrzowi Leśnej 

w terminie umożliwiającym podjęcie dalszych działań proceduralnych, tak, aby tok postępowania o udzielenie 

dotacji został zakończony przed końcem prac nad projektem budżetu. 

6. Rozpatrując wniosek o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności: 

a) oddziaływanie przedsięwzięcia na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój 

na właściwym poziomie. 

b) wysokość planowanych w budżecie Gminy Leśna środków przeznaczonych na dotację dla klubów 

sportowych. 

c) realizację celów publicznych z zakresu sportu. 

d) ocenę wykonania przedsięwzięć wnioskującego w okresie poprzednim. 

7. Decyzję o udzielaniu wsparcia, w tym o kwocie dotacji, podejmuje Burmistrz Leśnej, po uzyskaniu 

opinii Komisji. 

8. Zatwierdzona wysokość dotacji dla klubów sportowych stanowi podstawę ujęcia ich w projekcie budżetu 

lub w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu. 

9. O wysokości przyznanej dotacji Burmistrz Leśnej powiadamia zainteresowane kluby sportowe w trybie 

zwyczajowo przyjętym. 

§ 7. 1. Otrzymanie wsparcia finansowego przez klub sportowy następuje na podstawie podpisanej umowy. 

2. Umowę dotacji zawiera Burmistrz Leśnej z właściwym klubem sportowym, który reprezentują 

umocowani przedstawiciele zarządu. 

3. Umowa zawierana jest w formie pisemnej. Powinna ona zawierać w szczególności: 

1) datę i miejsca spisania, 

2) oznaczenie imienne stron, 

3) wysokość dotacji z podziałem na sekcje oraz tryb płatności, 

4) opis zakresu rzeczowego na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania, 

5) tryb i zakres kontroli realizowanego przedsięwzięcia, 

6) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji  

lub wykorzystanej niezgodnie z warunkami, 

7) zasady wydatkowania i rozliczania dotacji z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości i finansach 

publicznych, 

8) termin i zakres składania sprawozdań, 

9) warunki i rozwiązania umowy. 

4. Integralnym elementem umowy jest ostateczny kosztorys przedsięwzięcia. 

5. Dotację na realizację przedsięwzięcia przekazuje się na rachunek bankowy klubu sportowego  

na warunkach określonych w umowie. 

6. W treści umowy może być postanowienie dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu 

pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, 

ani istotnego odstępstwa od założeń, o których mowa w ust. 3 pkt 4. 

7. Klub sportowy otrzymujący dotację nie może wykorzystywać środków przeznaczonych na realizację 

przedsięwzięcia na inne cele niż określone w umowie. 
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§ 8. 1. Burmistrz Leśnej, poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego, kontroluje realizacje 

przedsięwzięcia, w szczególności: 

1) stan realizacji przedsięwzięcia. 

2) efektywność i rzetelność wykonania. 

3) prawidłowość wykorzystania środków finansowych. 

4) prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej w zakresie ewidencji dowodów księgowych dotyczących 

realizacji przedsięwzięcia objętego dotacją. 

2. Kontrola powinna być przeprowadzona w obecności umocowanego w statucie członka władz klubu 

sportowego lub innego upoważnionego przez zarząd klubu działacza sportowego. 

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują: kontrolujący i przedstawiciel klubu 

sportowego. 

4. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości klub sportowy zobowiązany jest do ich wyeliminowania 

w przyszłości oraz udzielenia wyjaśnień co do zaistniałych nieprawidłowości. 

§ 9. 1. Przyznana dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu, którego wzór 

określi Burmistrz Leśnej w zarządzeniu. 

2. Klub sportowy, któremu została przyznana dotacja, zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania 

w terminach określonych w umowie, a jeżeli te nie zostały określone w terminie nie późniejszym niż do dnia 

30 stycznia roku następnego. Sprawozdanie obejmuje część finansową, opisową i rzeczową. 

3. W przypadku wykorzystania tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część podlega 

zwrotowi na rachunek Gminy Leśna w terminie 15 dni po zakończeniu roku kalendarzowego objętego dotacją. 

4. Dokumentacja finansowo-księgowa winna być przechowywana w siedzibie klubu sportowego 

w terminach przewidzianych w ustawie o rachunkowości, a w przypadku rozliczeń podatkowych, w terminach 

przewidzianych odrębnymi ustawami. 

5. Zakończenie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Gminę Leśna sprawozdania. 

§ 10. Informację o wykorzystaniu dotacji udzielonych klubom sportowym wykonującym przedsięwzięcia 

z zakresu sportu Burmistrz Leśnej przedstawi w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady: 

M. Borysiewicz 
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