UCHWAŁA NR XX/213/2013
RADY GMINY CHŁOPICE
z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących rozwojowi sportu.
Na podstawie podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r.,
Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 27 ust. 2 i 3 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010,
Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) w związku z art. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Chłopice uchwala , co następuje:
§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Chłopice w zakresie
sprzyjania rozwojowi sportu poprzez udzielanie dotacji na realizację celów publicznych określonych w § 2, w tym:
a) tryb postępowania o udzielenie dotacji,
b) sposób kontroli wykonywanego zadania celu publicznego i wykorzystania dotacji,
c) sposób rozliczania udzielonej dotacji,
d) cele publiczne z zakresu sportu, które Gmina Chłopice zamierza osiągnąć w wyniku udzielanych dotacji.
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
udzielanych na warunkach i w trybie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).
3. O dotację, o której mowa w ust. 1 może się ubiegać każdy klub sportowy nienależący do sektora finansów
publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Chłopice prowadzi działalność
sportową.
§ 2. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Chłopice będzie służyło realizacji co najmniej
jednego z następujących celów publicznych:
a) poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Chłopice;
b) zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Chłopice do działalności sportowej;
c) zaspokajaniu potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców;
d) pobudzaniu kreatywności i wpływowi na rozwój sportu na terenie Gminy Chłopice;
e) kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Chłopice poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na
wszelkich poziomach.
§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 dotacja może w szczególności być przeznaczona na sfinansowanie lub
dofinansowanie:
a) realizacji programów szkolenia sportowego,
b) zakup sprzętu sportowego,
c) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, wypłatę
ekwiwalentu dla sędziów, opłat za licencję, opiekę medyczną i inne opłaty związane z organizacją zawodów,
d) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
e) finansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
f) pokrycie wydatków związanych z obsługą finansowo-księgową klubu.
2. Z dotacji o której mowa w ust.1 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego,
2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone,
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4) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz
kosztów obsługi zadłużenia.
§ 4. 1. Dotacja na realizację zadania w zakresie sportu może być przyznana przez Wójta Gminy Chłopice na
wniosek klubu sportowego.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) szczegółowy opis zakresu rzeczowego wnioskowanego wsparcia finansowego,
2) informację o zasobach kadrowych, rzeczowych i finansowych wskazujących na możliwość uczestnictwa
w zawodach sportowych,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji przedsięwzięć określonych w § 3 ust.1,
4) wnioskowaną wysokość dotacji oraz udział środków własnych i z innych źródeł.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lud innych wad wniosku Wójt Gminy wyznacza
termin i wzywa wnioskodawców do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
5. Wniosek którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.
6. Wnioski o przyznanie dotacji na rok następny powinny być składane do Wójta Gminy Chłopice w terminie
do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym mają być realizowane zadania.
7. Wnioski o przyznanie dotacji na rok bieżący powinny być składane do Wójta Gminy Chłopice w terminie do
14 dni od dnia wejścia w życie uchwały.
§ 5. 1. Przy rozpatrzeniu wniosku o przyznanie dotacji ocenie podlega:
a) dochowanie wymogów formalnych;
b) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego z § 2;
c) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów;
d) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w odniesieniu do zakresu
rzeczowego projektu;
e) doświadczenie oraz możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę;
f) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Chłopice biorąc pod uwagę
rzetelność i terminowość rozliczenia się z otrzymanych środków;
g) planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną.
2. Wyboru dotowanych zadań dokonuje Wójt Gminy uwzględniając ust. 1.
3. Po wyborze projektów Wójt Gminy Chłopice kolejno:
a) informuje pisemnie wnioskodawców o przyznanych kwotach dotacji na wybrane projekty oraz o projektach,
które zostały odrzucone;
b) uzgadnia z wnioskodawcą ostateczny zakres projektu i kwotę na jego realizację;
c) zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy informację o projektach,
które uzyskały dotację, kwotach i ich przedmiocie.
4. Wsparcie finansowe może być udzielone w kwocie mniejszej od wnioskowanej przez klub sportowy i musi
zawierać się w łącznej kwocie wsparcia zaplanowanej w budżecie gminy.
§ 6. 1. Dotacje przekazywane są na podstawie zawartych umów o dotację z każdym wnioskodawcą, którego
projekt został wybrany do dofinansowania.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna określać:
a) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;
b) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;
c) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
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d) tryb kontroli wykonywania zadania;
e) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
f) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
3. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej wniosek zawierający projekt, który został wybrany do
realizacji przez Wójta Gminy Chłopice.
4. W treści umowy można zamieścić postanowienia 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 projektu wynikającego z umowy.
5. W przypadkach uzasadnionych specyfiką realizowanego projektu w umowie można zawrzeć postanowienie
dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy finansowanymi dotacją pozycjami kosztorysu
projektu do 10% istniejącej pozycji kosztorysowej. Dla skuteczności każda zmiana kosztorysu projektu wymaga
powiadomienia Wójta Gminy Chłopice o jej zakresie, w drodze pisemnej, na dziennik podawczy Urzędu Gminy,
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od jej dokonania przez beneficjenta.
§ 7. 1. Wójt Gminy Chłopice poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy może kontrolować
realizację projektu, w szczególności:
a) stan realizacji projektu;
b) efektywność i rzetelność jego wykonania;
c) prawidłowość wykorzystania środków z dotacji z budżetu Gminy CHŁOPICE;
d) prowadzenie przez beneficjenta dokumentacji księgowo-rachunkowej w zakresie wykorzystania środków dotacji
z budżetu Gminy Chłopice.
2. Podstawą do przeprowadzania kontroli przez pracownika Urzędu Gminy Chłopice jest imienne
upoważnienie od Wójta Gminy Chłopice określające:
a) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę;
b) nazwę jednostki kontrolowanej (beneficjenta);
c) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ust. 1;
d) czasokres przeprowadzanej kontroli.
3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli powiadamia się beneficjenta dotacji dodając informację o zakresie
przedmiotowym kontroli i czasie jej przeprowadzania.
4. W ramach dokumentacji okazywanej przez beneficjenta osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.
5. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje Urząd
Gminy Chłopice i jednostka kontrolowana (beneficjent), wraz z poświadczeniem otrzymania protokołu.
6. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do skontrolowanej jednostki (beneficjenta) kierowane jest pisemne
wystąpienie pokontrolne. W wystąpieniu pokontrolnym, na tyle, na ile to możliwe, określa się osoby
odpowiedzialne za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości.
7. Od wystąpienia pokontrolnego z ust. 6, w terminie 14 dni od jego otrzymania, jednostka kontrolowana
(beneficjent), może skierować zastrzeżenia do Wójta Gminy Chłopice.
8. Podstawą zastrzeżeń z ust. 7 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym
lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń
Wójt Gminy Chłopice powiadamia jednostkę beneficjenta w terminie do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń.
§ 8. 1. W terminie określonym w umowie kluby sportowe otrzymujące dotacje przedstawiają Wójtowi Gminy
Chłopice rozliczenia z otrzymanych dotacji, w tym z wykonania projektu.
2. Rozliczenie finansowe i rzeczowe dotacji następuje w terminach określonych w umowie, nie później niż do
31 stycznia roku następnego, wraz z załączonymi kserokopiami rachunków określających na jaki cel dotacja
została wykorzystana, co będzie stanowiło podstawę ustalenia prawidłowości wykorzystania dotacji.
3. Klub sportowy przedstawia rozliczenie rzeczowo – finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
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§ 9. 1. Dotacje pobrane w nadmiernej wysokości oraz wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają
zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od
dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy dotacje podlegają zwrotowi w terminie 3 dni od dnia
odstąpienia od umowy wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia
przekazania dotacji.
§ 10. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Chłopice.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Chłopice
Romuald Niedźwiedzki
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/213/2013
Rady Gminy Chłopice
z dnia 27 lutego 2013 r.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Chłopice na rozwój sportu
dla (nazwa klubu sportowego): ..................................................................................
1. Wnioskodawca:
1)

Nazwa i siedziba klubu sportowego ....................................................................................

2)

Nazwa banku i nr rachunku ................................................................................

3)

Status prawny ..........................................................................................

4)

Data zarejestrowania podmiotu ......................................................................................

5)

Aktualny wyciąg z rejestru sądowego bądź ewidencji jednostki nadzoru
.................................................................................................................................................

administracyjnego

6)

Cele i zadania statutowe ..........................................................................................................

7)

Posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe .........................................................................

8)

Dotychczasowe
przedsięwzięcia
i osiągnięte
efekty
w zakresie
.................................................................................................................

sportu

kwalifikowanego

2. Informacja o planowanych zawodach sportowych i innych działaniach:
1)

Opis .......................................................................................................

2)

Termin i miejsce realizacji .............................................................................................

3)

Planowane koszty .........................................................................................

4)

Wnioskowana kwota dotacji z budżetu ...................................................................................

5)

Źródła finansowania zadania:
a) elementy finansowe z wnioskowanej dotacji ..................................................................................
b) środki własne

.................................................................................

c) środki z innych źródeł ....................................................................................
6)

Rozliczenie dotacji – termin .......................................................................................

7)

Wysokość i cele dotychczasowych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Chłopice.....................................

8)

Osoby odpowiedzialne za realizację zadania oraz wykorzystanie i rozliczenie przyznanej dotacji
................................................................................................
.......................................................
(pieczątka i podpisy osób uprawnionych)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/213/2013
Rady Gminy Chłopice
z dnia 27 lutego 2013 r.

Rozliczenie rzeczowo- finansowe z otrzymanej dotacji na rozwój sportu (nazwa klubu sportowego):
..................................................................................................................................
1. Rozliczenie finansowe dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Chłopice
................................................ zł, na rozwój sportu za okres ........................................................

w kwocie

a) Zestawienie poniesionych wydatków:

Lp.

Nr faktury,
rachunku

Data wystawi
enia
faktury,
rachunku

Wystawca
faktury,
rachunku

Treść faktury,
rachunku

Kwota [zł
brutto]

1
2
3
.......
Ogółem:
b) Rozliczenie dotacji

Lp.

Kwota dotacji otrzymanej na
rok ........

Kwota dotacji
wykorzystanej

Kwota do ewentualnego
zwrotu

1
2
3
....
Ogółem:
2. W załączeniu:
1) Kserokopie faktur i rachunków potwierdzone za zgodność z oryginałem.
2) Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań z zakresu rozwoju sportu objętych dotacją (ocena merytoryczna
efektów).
......................................................
(pieczątka i podpisy osób uprawnionych)

Id: F0A58173-0EFF-4942-86DB-AF6D43074EAB. Podpisany

Strona 1

