
RADA GMINY
Fredropol

Uchwala Nr IV/20/2011

Rady Gminy Fredropol
z dnia 15 lutego 2011 roku

w sprawie warunków i trybu finansowania zadan z zakresu sportu w Gminie Fredropol

Na podstawie art. 27 ust l i ust.2 oraz art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 20 lOr. o sporcie

(Dz.U z 2010 1'. Nr 12 7. poz. 857 ) w zwiazku z art.7 ust.l pkt. 1O i art. 18 ust.} pkt. 15 usta'.'."Y

zdnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym(Oz. U. z 20011'. Nr 142 poz. 1591 z póz.n.

zmian.YRada Gminy Fredropol uchwala, co nastepuje:

Rozdzial l

Przepisy ogólne

~ 1

1. \\" zakresie r~~llizac.ii zadania \\"Llsnc:go dotycz~~(eg() rOZ\'·i-.lju SP()~·tL:L1~lal~1si\ :~a:-;L~p}~~.:~\"~·'

~~Jc. jukie Gnlina Fredropo! =T~ln1icr7J. <)siqgna~ \\ tY1'n zakr('~ic~

l)ra? lil11ozli\\'ianic: l-Oz,.\ijanla s\\oich zaintercso\\'aI1 spe'rll)\\·ych.

- podnoszenie SPl)rtO\\Cgo poziomu k1ubó\\ Sp01"10\\:C11. \\Spicr311le ich uczestnIC:\'.:

.sporlO\VcJ.

- organizacja dL~ dzieci. mrodzit'zy i doros!ych micszkaricÓ\\ gmlJ1Y zaJec Sp0n(1··.'.~".

I11Jso\\ych imprcz. turniejÓ\\' i zcl\\"(1dÓ\\ sporto\\ych.

- rozbudon::: i mode rn iZ3Cj a baz: SrortO\\t'j.

:2. :\iniejsza uchwala okresla:

a. \\'3[unki i tryb \\spie!'ania jjnansO\\'e~0 przt'z Gmine Fredt\1pol klubów sportO\\Y:!~

oraz Z~I\\o<.il1ikó\\' i trcll-::-rÓ\\ uczestniczacych \'."e wspÓtl.a\\'odnict\\ie Sp(1n;.1\\·:.::.~

organizowanym lub prowadzonym \\. okreslonej c1:'scyplinie sportu przez po]sk:

zwiazek sportowy oraz \V sporcie maso\\')111.

-; Przepisó\\ niniejszej llch\\a!y nie stosuje sie do dotacji udzielanych na pOdSLJ\\ te

prZeplSO\\ L1Slm\')' z dnio. 2-1 K\\ictnia 2003 r. o dziaiJlnosci pozytku publicznego

i o \\'olontariacie ( Dz. U. Nr 96. poz.873. z pÓZno zm.).

§2

1.Ilekroc \\ niniejs?ej Uchv ..ak jest mowa o:



" - ar'ie (D z L; ;"r 1')/ po-' "57 .v :::> p ~ \ .' . .:.'i "- I ~ L. o , h
2) klubie sportowym - nalezy przez [O rozumiec jednostke organizac;jna niecizialajaca

\'. celu osiagania zysku. re~!izu.iaca cc!e i 7.Q(Jania \\ zakr~sje ku!tmy fizycznej.

dzialajaca jako osoba prav,n3. Klub SpOrlo\\') ma sicdzilJ{ i Jziar:i n,t i.eren:e Gm:;-::.

rredropoJ.

:3) dotacji - najezy przez to rozumiec udzielone kJubo\\i sportO\\'eIl1L; . na wat'clllkac';

i trybie prz~widzianym w niniejszej uc!1\\'ale wsparcie linanso\ve \v formie dotacji

celowej (w rozumieniu przepisów Usta'"vyo finansach publicznych z dnia 27 sierpnia

2009 r. ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z pÓZno zm. I. króra jest przeznaczona ](?,

stinanso\\'anie lub dOfinansowanie projektu sluzacego do roz'.\ojcl sportu na teren:~

Gminy Fredropol.

4) projekcie - nalezy przez to rozumiec przedsiewziecie realizowane prze::z klub

sportowy. stanowiace wydatki biezace lub majatkowe tego klubu. które w sposób

bezposredni przyczynia sie do rozwoju sportu Gminy Fredropo!.

5) wnioskodawcy - nalezy przez to rozumiec klub spono\\)', który na warunkach

i \v trybie niniejszej uchwaly zlozyl \\niosek o udzie/e::nie:: dotacji na projekt.

6) umowie - nalezy przez to rozumiec U1110\\'~ o dotacje miedzy Wójtem Gminy

Fredropo! i klubem SpoI1owym.

Rozdzial 2

Dotacje celowe dla klubów sportowych

§3
l. Dotacja dia k1ubu sportowego sluzaca re::alizacji ce::!u publicznego okreslonego \\. ~ l moz

byc przeznaczona \\' szczegóJnosci na:

I) realizacje programÓw szkolenia sporto\\·ego.

~) zakup sprzetu sportO\\e::go .

.3) pokrycie kosztów uczestnictwa w amatorskich rozgrywkach ligowych oraz organizowania

zawodów lub uczestnictwa w zawodach sportowych

4) pokrycie kosztów korzystania 7. obiektów sponowych dla celów szkole::nia

sporto\\'ego .

.5) \vynagrodzenia kadry szkoleniowej i sfinansowania stypendiów' SPOl10\vych

6) pokrycie czesci kosztów ll1odernizac./l l utrzymania klubowych obiektów sportowych.

') Forma wyplaty dotacji przyznanej z budzetu bedzie przekazanie klubom sportowym

srodków finansowych na poczet realizacji celu publicznego \V sporcie. jednorazowo lub

w transzach .

.3. W danym roku budzetowym klub sportowy. w tI)!bie niniejszej uchwaly. moze otrzymac

z budzetu Gminy Fredropol dotacje na wiecej niz jedno zadanie pod \varunkiem. ze kazde z

nich objete bedzie oddzielnym wnioskiem. umowa i sprawozdaniem.

§4

l. Organem przyznajacym dotacje sluzaca realizacji celu publicznego przez klub sportowy

jest Wójt Gminy Fre::dropol.



2. \Vzór wniosku stanowi zalacznik nr i do nini\?jszej Uchwaly.

3. W celu wyboru wniosków Wójt Gminy w drodze Zarzadzenia oglasza konkurs

w którym okresla:

l) zakres zadania sluzacego realizacji celu publicznego \V sporcie.

2) wysokosc kwoty srodków przeznaczonych na dotacje w ramach ogloszonego
konkursu.

3) terminu realizacji zadania,

4) \varunki merytoryczne i jinansowe jakie powinien spelniac kazdy ze zlozonych

wniosków,

5) terminu skladania wniosków.

4. Co najmniej z 14 dnio\},rym wyprzedzeniem \v stosunku do terminu wskazanego w ust. 3

pkt. 5. ogloszenie zamieszcza sie w Biuletynie Informacji Publicznej z jednoczesnym

wywieszeniem na tablicy ogloszeÓ w Urzedzie Gminy Fredropol.

5. W przypadku stwierdzenia uchybieÓ formalno - prawnych lub innych wad wniosku.

wzywa. sie wnioskodawce do ich usuniecia lub uzupelnienia \vniosku \v terminie 7 dni od dnia
wez\val1la.

6. Wniosek. którego wad nie usunieto lub który nie zostal uzupelniony pozostawia sie bez

rozpatrzenia.

7. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze sie pod uwage w szczególnosci:

l) znaczenie zgloszonego wniosku dla osiagniecia celu publicznego Gminy Fredropoj

i jego znaczenie dla poprawy warunków uprawiania sportu przez czlonków klubu.

który otrzyma dotacje. lub z\\"iekszy dostepnosc spolecznosci lokalnej do dzialalnosci

sportowej prowadzonej przez ten klub.

2) przedstawiona kalkulacje kosztów \Ii odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

3) mozliwosc realizacji zadania przez klub,

-+) dotycllCzaso\ve wykorzystanie przez \\"nioskod::l\\"ce dotacji z budzetu Gmin:

Fredropol.

§5

l. Wybór wniosków dokonywany jest w ramach procedury konkursowej i Wójt Gminy_ po

zapoznaniu si~ z opinia Komisji KonkursO\vej dokonuje wyboru wniosków z jednoczesnym

okresleniem kwoty dotacji na wybrany projekt.

2. Infonnacje o przyznanych kwotach dotacji wraz z informacja o wnioskach. które zostaly

odrzucone. podaje sie do publicznej wiadomosci poprzez powiadomienie wnioskodawców

i ogloszenie \v Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogloszeJ1.

3. Wyniki konkursu oglasza sie Zarzadzeniem Wójta Gminy wraz ze wskazaniem:

a) nazwy realizowanego zadania oraz naZ\vy i adresu wnioskodawcy.

b) kwoty przyznanej dotacj i,

c) uzasadnienia przyjecia lub odrzucenia wniosku.

§6

l. Z kazdym wnioskodawca, którego projekt zostal wybrany do dofinansowania. zawierana

jest umowa. której podstawowa tresc okresla art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157. poz. 1240, z pÓZnozm.).

2. Integralnym elementem umowy jest zalaczony do niej wniosek klubu sportowego.



3. Vi tresci umowy zamieszcza sie postanowienia dopuszczajace jej z:11iane w drodze

dwustronnego aneksu pisemnego z zastrzezeniem, ze zmiana umo\\")' nie moze powodo\',ac

z\\'iekszenia k\\'oty przyznanej dotacji. ani istotnego odsteps!\\a od zlozonego wl~iosk,-i
z ust. 2.

§7

1. Do rozJiczenia dotacji stosuje si~ przepisy ustawy o finansach pubJicznych.

2. Wzór sprawozdania z wykonania zadania stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej Uclw,aly.

Rozdzial 3
Postanowienia koncowe

§8

l. Kwoty srodków finanso\\"ych na dotacje· plano\\-ane sa corocznie w budzecie Gmin-;

fredropol.

2. Obsluga administracyjna i merytoryczna oglaszmrych konkursó\\" i skladanych \voioskó\\

zajmuje sie Urzad Gminy w fredropolu.

Traci moc Uchwala Nr XVIII/130108 ( z pÓzno zm.) Rady Gminy ,,- Fredropolu z dni_

:2 7 marca 2008 r. w sprawie okreslenia warunków i trybu wspierania finansowego roZ\\"oju

sportu kwalifikowanego na terenie Gminy FredropoL

§ 10

Wykonanie Uchwaly po\vierza sie \Vójto\vi Gminy Fredropol.

§11

Uchwala wchodzi \v zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym

Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

J'Fki


