
 

 

UCHWAŁA NR XIX/138/2012 

RADY GMINY MIELEC 

z dnia 15 marca 2012 r. 

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

Na podstawie art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 853) 

oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.  

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

RADA GMINY MIELEC  

uchwala, co następuje:  

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne.  

§ 1. Uchwała reguluje warunki i tryb finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mielec poprzez 

wspieranie klubów sportowych działających na obszarze Gminy Mielec, nie należących do sektora finansów 

publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w postaci dotacji celowych przyznawanych na 

warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale. 

§ 2. Kwota dotacji przeznaczonej dla klubów sportowych na wsparcie finansowe rozwoju sportu na dany 

rok określana jest w uchwale budżetowej Gminy Mielec. 

§ 3. 1. Celem publicznym z zakresu sportu, który zamierza osiągnąć Gmina Mielec jest: 

1) poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Mielec; 

2) zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Mielec do działalności sportowej prowadzonej przez 

kluby sportowe; 

3) rozwój aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Mielec poprzez udział w sporcie i rekreacji ruchowej, 

współzawodnictwie organizowanym w formie zawodów sportowych, rozgrywek ligowych, turniejów 

o charakterze niezawodowym w tym prowadzonych przez Związki Sportowe; 

4) wspierania sportu amatorskiego rozumianego jako uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, oraz 

szkoleniu przez zawodników dobrowolnie i nieodpłatnie; 

5) wspieranie sportu szkolnego w szkołach na terenie Gminy Mielec. 

2. Gmina Mielec podejmować będzie sukcesywne działania mające na celu wspieranie finansowe 

rozwoju sportu kierując się każdorazowo celem określonym w niniejszej uchwale. 

3. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 234, 

poz. 1536 z późn. zm.). 
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Rozdział 2. 
Warunki otrzymania dotacji  

§ 4. 1. Dotacja, o której mowa w § 2 może być przeznaczona w szczególności na: 

1) realizację programów szkolenia sportowego, 

2) zakup sprzętu sportowego, 

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, 

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 

2. Z dotacji z ust. 1 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu: 

1) wydatków majątkowych, 

2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego, 

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego 

klubu, 

4) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, 

oraz kosztów obsługi zadłużenia. 

§ 5. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu Gminy Mielec jest przekazanie klubowi sportowemu 

środków na dofinansowanie kosztów projektu na rachunek bankowy wskazany w umowie. 

Rozdział 3. 
Tryb udzielania dotacji  

§ 6. 1. Organem przyznającym dotację na projekt służący rozwojowi sportu jest Wójt Gminy Mielec. 

2. W celu wyboru projektów Wójt w drodze zarządzenia ogłasza nabór wniosków. 

3. Wójt Gminy Mielec ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń nabór 

wniosków na co najmniej 14 dni przed terminem ich złożenia. 

§ 7. 1. Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji wspierającej zgłoszony projekt sporządza się na 

formularzu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień wpływu na dziennik podawczy 

Urzędu Gminy Mielec. 

3. Wójt Gminy Mielec może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę 

w określonym terminie uzupełnień i sprostowań złożonego wniosku. 

§ 8. 1. W celu rozpatrzenia złożonych wniosków Wójt powołuje Komisję do spraw rozpatrzenia 

wniosków. 

2. Komisja składa się co najmniej z 3 osób. 

3. W skład komisji wchodzą pracownicy Urzędu Gminy Mielec. 

4. Do zadań komisji należy w szczególności dokonanie formalnej i merytorycznej oceny złożonych 

wniosków. 

§ 9. Wyboru projektów i ustalenia wysokości dotacji dokonuje Wójt Gminy Mielec. 

§ 10. Nabór winien być rozstrzygnięty najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert. 

§ 11. Wynik naboru projektów zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej z jednoczesnym 

wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mielec. 

Rozdział 4. 
Umowa o dotację oraz rozliczenie dotacji  

§ 12. 1. Przyznanie dotacji dla klubów sportowych na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu 

następuje na podstawie umowy. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna określać w szczególności: 
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1) oznaczenie stron umowy, 

2) opis zadania i celu publicznego na jaki dotacja została przyznana i termin jej wykonania, 

3) termin realizacji zadania, 

4) wysokość udzielonej dotacji i tryb płatności, 

5) termin wykorzystania dotacji nie dłuższy niż do 15 grudnia danego roku budżetowego, 

6) tryb i zakres kontroli wykonywania zadania, 

7) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu jej niewykorzystanej części, 

8) warunki rozwiązania umowy, 

9) termin i zakres sprawozdania. 

10) integralnym elementem umowy jest załączony do niej ostateczny wniosek po skorygowaniu wraz 

z harmonogramem rzeczowo-kosztowym zaakceptowany przez Wójta Gminy Mielec. 

3. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego 

aneksu zawartego w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia 

kwoty przyznanej dotacji. 

4. W umowie można zawrzeć postanowienia dopuszczające dokonanie przez klub sportowy przesunięć 

pomiędzy pozycjami kosztorysu projektu do 20% istniejącej pozycji kosztorysowej bez konieczności 

aneksowania umowy. 

5. Przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztorysu przekraczające 20% kwoty danej pozycji kosztorysu 

wymaga sporządzania aneksu do umowy. 

6. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 13. 1. Klub sportowy zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej 

otrzymanej dotacji na realizację umowy oraz wydatków związanych z jej realizacją. 

2. Uruchomienie środków następuje jednorazowo. 

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

wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

2. Klub sportowy otrzymujący dotację zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania w terminie 

określonym w umowie nie później jednak niż 30 dni po zakończeniu realizacji zadania. 

3. Przekazane środki finansowe z dotacji klub sportowy zobowiązany jest wykorzystać do dnia  

15 grudnia każdego roku, w którym realizowane jest zadanie publiczne. 

4. Podmiot otrzymujący dotację nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację zadnia na 

cele inne niż określone w umowie. 

§ 15. 1. Wykorzystanie dotacji podlega kontroli przez organ udzielający dotacji pod względem 

prawidłowości jej wykorzystania. 

2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli wydane przez Wójta 

Gminy Mielec, w którym wskazany będzie kontrolowany podmiot zwany dalej „kontrolowanym”, termin 

przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą. 

3. Kontrola może być przeprowadzana okresowo w ciągu roku po uprzednim powiadomieniu 

kontrolowanego, nie później niż 7 dni przed terminem planowanej kontroli lub doraźnie w przypadku, gdy 

okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych. 

4. Kontrolujący dokona ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na 

podstawie posiadanej dokumentacji finansowej, pism wyjaśniających oraz pisemnych oświadczeń zebranych 

w toku postępowania kontrolnego. 

5. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub 

wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach. 

6. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole. 
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7. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do skontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne 

wystąpienie pokontrolne. W wystąpieniu pokontrolnym określa się stwierdzone nieprawidłowości, oraz osoby 

odpowiedzialne za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości. 

8. Od wystąpienia pokontrolnego, o którym mowa ust. 7, w terminie 14 dni od jego otrzymania, 

jednostka kontrolowana, może skierować zastrzeżenia do Wójta Gminy Mielec. 

9. Podstawą zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli 

ze stanem faktycznym lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. 

10. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Wójt Gminy Mielec powiadamia jednostkę w terminie do 14 dni 

od otrzymania zastrzeżeń. 

Rozdział 5. 
Przepisy przejściowe i końcowe  

§ 16. Tracą moc: uchwała Nr IV/58/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Mielec w zakresie sprzyjania rozwojowi 

sportu, uchwała Nr XIII/95/2011Rady Gminy Mielec z dnia 14 października 2011 r. w sprawie zmiany 

uchwały własnej  

Nr VI/58/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania zadań własnych Gminy Mielec w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.  

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.  

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

Województwa Podkarpackiego.  

  

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY MIELEC  

 

 

ZENON SKIBA 
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