UCHWAŁA NR VII/52/2011
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie
powiatu sokólskiego
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz.
857 i Nr 151, poz. 1014) w związku z art. 12 pkt 1 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008
r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010
r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113)
uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:
1) warunki i tryb finansowania zadania własnego Powiatu Sokólskiego w zakresie sprzyjania
rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego
sprzyjającego rozwojowi sportu, w tym:
a) tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej,
b) sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej,
c) sposób kontroli wykonywanego zadania publicznego;
2) cel publiczny z zakresu sportu, który Powiat Sokólski zamierza osiągnąć.
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 wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873,
z póżn. zm.).
3. Finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 następuje w formie dotacji celowej
przekazywanej na podstawie umowy.
4. O dotację, o której mowa w ust. 3 może ubiegać się podmiot, o którym mowa w art.
3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857,
Nr 151, poz. 1014) nie należący do sektora finansów publicznych, który na terenie powiatu
sokólskiego prowadzi działalność sportową.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dotacji - należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i w trybie przewidzianym
w niniejszej uchwale dotację celową w rozumieniu art. 126 i art. 221 ust.1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), która
jest przeznaczona na dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego
określonego w § 3;
2) sporcie - należy przez to rozumieć określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz.857, Nr 151, poz. 1014) wszelkie formy aktywności
Id: IPEAI-DPKWM-AYHWP-OAMTU-BEMER. Podpisany

Strona 1

fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na
wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków
społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach;
3) klubie sportowym - należy przez to rozumieć prowadzącą działalność sportową osobę
prawną utworzoną na podstawie odrębnych przepisów, w tym uczniowski klub sportowy;
4) projekcie - należy przez to rozumieć zadanie realizowane przez beneficjenta dotacji, które
w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w § 3;
5) zleceniobiorcy - należy przez to rozumieć podmiot, któremu w trybie niniejszej uchwały
przyznano dotację na dofinansowanie projektu;
6) umowie - należy przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną między Powiatem
Sokólskim i beneficjentem, której treść reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej
w pkt 1 i postanowienia niniejszej uchwały;
7) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Sokólskiego;
8) Starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Sokółce.
§ 3. Celami publicznymi, jakie zamierza osiągnąć Powiat Sokólski poprzez sprzyjanie
rozwojowi sportu są:
1) poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników i członków klubów
sportowych;
2) umożliwienie dostępu do różnych form aktywności sportowej jak największej liczbie
mieszkańców Powiatu Sokólskiego;
3) promocja sportu, zdrowia i aktywnego stylu życia.
Rozdział 2.
Warunki finansowania
§ 4. 1. Klub sportowy ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek do Starostwa
o udzielenie dotacji w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały w zakresie
realizacji projektu w roku 2011, a w kolejnych latach do dnia 15 lutego i 15 lipca roku
budżetowego, w którym projekt ma być realizowany.
2. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej nie jest równoznaczne z jej
przyznaniem.
3. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.
4. Z dotacji mogą być sfinansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
1) realizacji programów szkolenia sportowego;
2) zakupu sprzętu sportowego;
3) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich
zawodach (transport, ubezpieczenie, badania lekarskie, posiłek regeneracyjny
zawodników, koszt sędziów, zakup dyplomów, medali i pucharów oraz nagród dla
uczestników);
4) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
5) finansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
5. Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie:
1) wypłat wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;
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2) transferów zawodników z innych klubów sportowych;
3) spłaty zobowiązań klubu sportowego i kosztów obsługi zadłużenia;
4) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub
zawodnika tego klubu;
5) utrzymanie, remont lub modernizację obiektów i urządzeń sportowych klubu sportowego
służących do uprawiania sportu;
6) koszty obsługi realizacji projektu (księgowa, koordynator/kierownik, prowadzenie
rachunku bankowego, materiały biurowe);
7) wydatków poniesionych na realizację projektu przed zawarciem umowy o udzieleniu
dotacji na jego dofinansowanie.
6. Dotacja może być udzielona w kwocie mniejszej niż wnioskowana.
7. Kwota dofinansowania realizacji danego projektu z budżetu Powiatu Sokólskiego nie
może przekroczyć 70% jego kosztów.
8. W roku budżetowym klub sportowy w trybie niniejszej uchwały może otrzymać
z budżetu Powiatu Sokólskiego dotacje na więcej niż jeden projekt pod warunkiem, że każdy
z projektów objęty jest oddzielnym wnioskiem, umową i dotacją.
9. Ten sam projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na
warunkach i w trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzielaną z budżetu Powiatu
Sokólskiego na zasadach i w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
Rozdział 3.
Tryb finansowania
§ 5. 1. Dotacja na realizację projektu może być przyznana przez Zarząd na wniosek klubu
sportowego, po uchwaleniu budżetu na dany rok kalendarzowy.
2. Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu zamieszcza się
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Sokółce.
3. Sprawdzenia wniosku pod względem formalnym dokonują pracownicy Starostwa
Powiatowego w Sokółce.
4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku,
wyznacza się termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia w terminie
3 dni.
5. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony, nie przechodzi do
etapu oceny merytorycznej.
6. Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
7. Komisję oceniającą wnioski pod względem merytorycznym powołuje Zarząd. W skład
komisji wchodzi co najmniej 5 osób, w tym: 2 pracowników Starostwa, przedstawiciel Rady
Powiatu Sokólskiego oraz co najmniej 2 przedstawicieli klubów sportowych. W skład komisji
nie może wchodzić członek klubu sportowego ubiegającego się o dofinansowanie.
8. Ocena wniosków dokonywana jest przy uwzględnieniu w szczególności:
1) znaczenia zgłoszonego wniosku dla rozwoju sportu na terenie powiatu sokólskiego;
2) przedstawionego kosztorysu i opisu projektu sportowego;
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3) dotychczasowych osiągnięć i wyników wnioskodawcy związanych z jego uczestnictwem
w imprezach sportowych lub z ich organizacją;
4) dotychczasowego wykorzystania przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Powiatu
Sokólskiego, w zakresie rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczania
otrzymanych na ten cel środków;
5) możliwości finansowych i merytorycznych realizacji projektu przez wnioskodawcę oraz
perspektywy jego kontynuacji.
9. Komisja, po dokonaniu oceny, przedkłada Zarządowi listę wniosków wraz z informacją
o wysokości dotacji celowych, o które ubiegali się poszczególni wnioskodawcy, w terminie
30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
10. O przyznaniu i wysokości dotacji decyduje Zarząd.
11. Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
12. Informacja o przyznaniu i wysokości dotacji jest umieszczana w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce.
§ 6. Dotacja jest przekazywana na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr
2 do uchwały.
Rozdział 4.
Kontrola realizacji zadania
§ 7. 1. Zarząd może kontrolować realizację projektu w szczególności:
1) stan realizacji projektu;
2) efektywność i rzetelność jego wykonania;
3) prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Powiatu Sokólskiego;
4) prowadzenie dokumentacji księgowo - rachunkowej w zakresie wykorzystania środków
dotacji.
2. Kontroli dokonują upoważnieni pracownicy Starostwa.
3. Obligatoryjnej kontroli poddawane są kluby sportowe, którym zostało przyznane
dofinansowanie w wysokości co najmniej 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, na podstawie którego Zarząd,
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystywaniu dotacji, kieruje do klubu
sportowego realizującego projekt stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczając termin do
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
Rozdział 5.
Rozliczenie dotacji
§ 8. 1. Dotacja podlega szczegółowemu
w sprawozdaniu z realizacji zadania.

rozliczeniu

finansowemu

i rzeczowemu

2. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
3. Sprawozdanie z wykonania zadania składa się w przewidzianym umową terminie na
adres Starostwa.
4. Rozliczenie realizacji zadania zatwierdza Zarząd.
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Rozdział 6.
Przepisy końcowe
§ 9. Zarząd przedstawia Radzie Powiatu Sokólskiego roczną informację o wykorzystaniu
dotacji udzielonych podmiotom realizującym projekty do dnia 30 kwietnia kolejnego roku
budżetowego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Łabieniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/52/2011
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf
OFERTA KLUBU SPORTOWEGO REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/52/2011
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.pdf
UMOWA
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/52/2011
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.pdf
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO
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