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UCHWAŁA Nr X/56/2011 

Rady Miejskiej w Pasymiu 

z dnia 30 września 2011 r. 

 

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu na terenie gminy Pasym. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
sporcie (Dz. U. z 2010 roku Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), 
art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz 
art. 221 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, 
poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Pasymiu uchwala, 
co następuje: 

 
§ 1. Uchwała określa warunki i tryb finansowania 

realizacji zadania własnego Gminy określonego w art. 27 
ust. 1 ustawy o sporcie w postaci tworzenia warunków, w 
tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu. 

 
§ 2. Celem publicznym, jaki gmina Pasym zamierza 

osiągnąć, jest upowszechnianie kultury fizycznej poprzez 
popularyzację i upowszechnianie oraz wspieranie rozwoju 
sportu wśród mieszkańców gminy Pasym 

 
§ 3. Organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust. 2 

lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające 
swoją siedzibę na terenie Gminy Pasym, dysponujące 
odpowiednią kadrą szkoleniową, niedziałające w celu 
osiągnięcia zysku, mogą otrzymać dotację celową z 
budżetu gminy z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w zakresie 
udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych i niedziałających, w celu 
osiągnięcia zysku.* 

 
§ 4. Tryb udzielania dotacji: 

 
1. Burmistrz Miasta Pasym działając na podstawie z 

art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty 
konkurs ofert na realizację zadania: „Upowszechnianie 
kultury fizycznej poprzez popularyzację oraz wspieranie 
rozwoju sportu wśród mieszkańców gminy Pasym”. 

 
2. W konkursie mogą uczestniczyć jedynie podmioty 

spełniające warunki określone w § 3 uchwały.* 
 
3. Oferty złożone w konkursie rozpatruje Komisja 

Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Pasym w 
składzie: 
  a) trzy osoby desygnowane przez Burmistrza Miasta 

Pasym będące pracownikami UMiG w Pasymiu. 
  b) do składu Komisji Konkursowej można dodatkowo 

powołać do dwóch osób będących reprezentantami 
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienione 

w art. 3 ust. 3, ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób 
reprezentujących organizacje pozarządowe lub 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące 
udział w konkursie. 

 
4. Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji 

Komisja Konkursowa uwzględnia w szczególności: 
  a) zgodność ofert z celem określonym w § 2 uchwały; 
  b) dotychczasowe doświadczenie oferenta z zakresu 

realizacji zleconych zadań; 
  c) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta 

(zasoby rzeczowe oraz kadrowe); 
  d) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów 

realizacji zadania. 
 

5. Oferta powinna być rozpatrzona w terminie 
nieprzekraczającym 7 dni od daty jej złożenia. 

 
6. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty 

dokonuje Burmistrz Miasta Pasym. 
 
7. Wyniki konkursu podane są do publicznej 

wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń 
UMiG w Pasymiu, na stronie internetowej Urzędu Miasta i 
Gminy w Pasymiu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 
§ 5. Z organizacją pozarządową lub podmiotem 

wybranym w drodze konkursu sporządza się na czas 
realizacji zadania umowę, na warunkach określonych w 
art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych. 

 
§ 6. Organizacja pozarządowa lub podmiot wyłoniony 

w drodze konkursu zobowiązuje się do wykonania zadania 
w zakresie i na zasadach określonych w umowie. 

 
§ 7. 1. Organizacja pozarządowa lub podmiot, który 

otrzymał dotacje zobowiązany jest do sporządzenia 
sprawozdania z wykonania zadania określonego w 
umowie najpóźniej 30 dni po upływie terminu, na który 
umowa została zawarta. 

 
2. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy. 
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta Pasym. 
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Elżbieta Dyrda 

 
 
_________ 
* Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdziło nieważność  
  - uchwała Nr 0102-276/11 z dnia 27 października 2011 r. 


