
Projekt

UCHWAŁA NR                     

RADY GMINY LUBIN

z dnia                      2017 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy
określonego w art. 27 ust 1 ustawy o sporcie w postaci tworzenia warunków,

w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin

Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. 
poz. 1875) oraz art. 27 ust 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1463 z późn. 
zm.) Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje:

§ 1. 

Realizując zadanie własne przewidziane w art. 27 ust 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie                   
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1463 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Gmina Lubin zamierza osiągnąć następujące 
cele publiczne:

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,

2) osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,

3) rozwój stosunków społecznych oraz poprawę kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców Gminy Lubin 
poprzez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane we wszelkich formach aktywności fizycznej,

4) zwiększanie dostępności do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe, działające                  
na terenie  Gminy Lubin,

5) promocję sportu i aktywnego stylu życia.

§ 2. 

Cele określone w § 1 zostaną osiągnięte poprzez:

1) udzielanie dotacji celowych na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu oraz na bieżące utrzymanie bazy 
sportowej, przez którą rozumie się boisko piłkarskie lub boisko piłkarskie z budynkiem szatni /kontenerem 
szatniowym ze sprzętem i wyposażeniem, udostępnionych nieodpłatnie przez Gminę Lubin klubom 
sportowym, działającym zgodnie z ustawą w celu realizacji ich zadań statutowych,

2) nieodpłatne udostępnianie bazy sportowej, będącej w dyspozycji Gminy Lubin oraz jej jednostek 
organizacyjnych - klubom sportowym działającym zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie                   
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1463 z późn. zm.) lub ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach 
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 210) w celu realizacji ich zadań statutowych - zwanych dalej klubami sportowymi,

3) udzielanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe,

4) przyznawanie wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających                     
się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 3. 

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

1) realizację programów szkolenia sportowego, w tym na przygotowania klubu sportowego                             
do współzawodnictwa,
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2) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania sportu we współzawodnictwie sportowym,

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

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych dla celów szkolenia sportowego 
w przypadku tych klubów sportowych, które nie mają udostępnionej bazy sportowej,

5) pokrycie kosztów z tytułu udziału klubu w zawodach w określonej dyscyplinie sportu,

6) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej z zastrzeżeniem ust 2 pkt 1,

7) pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem bazy sportowej w przypadku klubów sportowych, 
którym udostępniono boisko sportowe lub boisko sportowe oraz sprzęt i wyposażenie budynku szatni 
/kontenera szatniowego.

2. Dotacja celowa nie może być przeznaczona na:

1) wypłaty wynagrodzenia kadry szkoleniowej przekraczające 25% wartości przyznanej (udzielonej) dotacji,

2) transfer zawodnika z innego klubu sportowego,

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

4) zobowiązania klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu oraz innych zadłużeń oraz kosztów 
obsługi zadłużenia.

§ 4. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, zabezpiecza się 
corocznie w uchwale budżetowej.

§ 5. 

1. Wójt Gminy Lubin podaje do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubin, informację               
o terminie i miejscu składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadania własnego 
przewidzianego w art. 27 ust 1 ustawy, z co najmniej z 14 - dniowym wyprzedzeniem. Wzór wniosku 
o udzielenie dotacji, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Ogłoszenie o konkursie ofert zawiera w szczególności:

1) rodzaj zadania oraz informację o wysokości środków przeznaczonych na dotację,

2) termin i warunki realizacji zadania,

3) termin składania ofert,

4) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty,

5) przypadki, w których konkurs może zostać unieważniony.

§ 6. 

1. Oferty składane przez kluby sportowe, opiniuje komisja powołana przez Wójta Gminy Lubin, w skład 
której wchodzą między innymi członkowie Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin. Komisja 
konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert wg następujących kryteriów:

1) zgodności oferty z celem publicznym, określonym w § 1,

2) wysokości środków z dotacji przeznaczonych na realizację danego zadania,

3) wysokości środków własnych i z innych źródeł pozyskanych na realizację danego zadania,

4) atrakcyjności oferty, w tym ilości zrzeszanych zawodników mieszkających na terenie Gminy Lubin 
i osiąganych wyników sportowych,
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5) oceny przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zdania, w tym w odniesieniu do zakresu 
rzeczowego zadania,

6) oceny możliwości realizacji zadania przez oferenta, t.j. oceny kwalifikacji i doświadczenia realizatorów, 
zakresu posiadanych licencji,

7) wiarygodności finansowej oferenta,

8) analizy dotychczasowej współpracy,

9) analizy wykonania zadań zleconych oraz sposobu i terminowości rozliczenia przez oferenta dotacji, jeżeli 
w latach poprzednich została udzielona przez Gminę Lubin.

2. Złożona oferta winna gwarantować wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad w złożonej ofercie, komisja 
wyznacza termin i wzywa oferenta do ich uzupełnienia. Oferta, która nie została uzupełniona, nie będzie 
rozpatrywana.

4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Wójt Gminy Lubin i jest ona podstawą do 
zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymanie dotacji.

5. O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaje się 
wykaz do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej                      
z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubin.

6. Oferenci przyjmując dotację zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach 
określonych w umowie.

§ 7. 

1. Na podstawie oferty złożonej według wzoru, o którym mowa w § 5 ust 1 uchwały, Wójt Gminy Lubin 
uznając celowość zadania własnego określonego w art. 27 ust 1 ustawy, może udzielić wsparcia finansowego 
z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie przekracza kwoty 5 000 zł;

2) zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 60 dni.

2. W terminie 14 dni od dnia wpłynięcia oferty, z wyłączeniem ofert niespełniających warunku celowości, 
zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
w Lubinie.

3. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi jej dotyczące.

4. Po upływie terminu jak w ust 3 oraz po rozpatrzeniu uwag, Wójt Gminy Lubin zawiera umowę na 
realizację zadania, o którym mowa w ust 1.

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubin.

§ 9. 

Uchyla się w całości uchwałę Nr LIV/275/2010 Rady Gminy Lubin z dnia 08 listopada 2010r. w sprawie 
określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy określonego 
w art. 27 ust 1 ustawy o sporcie w postaci tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających 
rozwojowi sportu w Gminie Lubin (t.j. obwieszczenie Nr XLVIII/338/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 
30 stycznia 2014r.), zmienionej  uchwałą Nr XLV/285/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 18 stycznia 2017r.
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§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lubin

Norbert Grabowski
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Załącznik
do uchwały Nr …...../......../2017
Rady Gminy Lubin
z dnia …...........2017r.

.......................................................
          /pieczęć Wnioskodawcy/ 

WNIOSEK
o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lubin 

na realizację zadania własnego określonego w art. 27 ust. 1 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie

w kwocie ...........................

1. Wnioskodawca:
a) nazwa ....................................................................................................................................................................
b) forma prawna .......................................................................................................................................................
c) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze .........................................................................
d) NIP .................................................... Regon .......................................................................................................
e) dokładny adres .....................................................................................................................................................
f) tel. ............................................................... fax ...................................................................................................
g) nazwa banku i numer rachunku ...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
h) nazwiska i imiona oraz funkcje/stanowiska osób statutowo upoważnionych do reprezentowania podmiotu  
i posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu podmiotu (zawierania umów) 
– składania oświadczeń woli ....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
i) zakres działalności podmiotu, wynikający ze statutu lub dokumentu rejestrowego podmiotu.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
j)  wyniki sportowe uzyskane przez klub sportowy w roku, w którym dotacja ma być udzielona lub w roku 
poprzedzającym rok przyznania dotacji.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2. Opis zadania:
a) nazwa zadania ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
b) miejsce wykonywania zadania .............................................................................................................................
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...................................................................................................................................................................................
c) termin realizacji zadania ......................................................................................................................................
d) szczegółowy zakres rzeczowy zadania (opis przedsięwzięcia) ...........................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
3. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania:
1. Całkowity koszt zadania w zł ............................ w tym:
- kwota wnioskowana ze środków Gminy Lubin w zł ..................................
- środki własne w zł ..............................

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów w złotych (w przypadku klubów, którym udostępniono 
bazę sportową, sprzęt i wyposażenie budynku szatni /kontenera szatniowego 

należy uwzględnić również koszty ich utrzymania)

L.p. 
Rodzaj kosztów związany z

realizacją zadania
Koszty ogółem

 w tym:

z wnioskowanej
dotacji

ze środków
własnych i innych 

źródeł

Razem:

Harmonogram realizacji zadania

L.p. 
Rodzaj kosztów związany z

realizacją zadania
Koszty ogółem

Termin realizacji 

I transza II transza

Razem:
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Przewidywane źródła finansowania zadania:

L.p. Źródło finansowania zł
 % udział w całości

kosztów

1 Wnioskowana kwota dotacji

2 Środki własne

3 Środki z innych źródeł

4 Ogółem: 100,00%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: .........................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
4. Inne informacje dotyczące zadania:
a) partnerzy biorący udział w realizacji zadania ......................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
b)  zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji  zadania /informacje o kwalifikacjach 
osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
c) dodatkowe uwagi lub informacje wnioskodawcy, w tym informacje o posiadanych zasobach rzeczowych  
wskazujących na możliwość realizacji zadania.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Oświadczam (-my), że:

a) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności statutowej naszego podmiotu,
b) wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
c) klub bierze udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej

dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.

...................................................                                       .....................................................................................
       pieczęć wnioskodawcy    podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń
      woli w imieniu wnioskodawcy

Lubin, dnia .....................................
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Załączniki:
1. Aktualny odpis z rejestru – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
2. Aktualny statut klubu sportowego – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
3. Kserokopia licencji klubu sportowego – potwierdzona za zgodność z oryginałem.
4. Potwierdzenie  właściwego  polskiego  związku  sportowego  dotyczące  udziału  klubu  sportowego 

we  współzawodnictwie  sportowym  organizowanym  przez  polski  związek  sportowy  lub  podmiotu 
zrzeszającego ten związek.

5. Lista zrzeszonych zawodników klubu uprawiających określoną dyscyplinę sportową i posiadających 
licencje  zawodników  uprawniające  do  uczestnictwa  we  współzawodnictwie  sportowym  w  danej 
dyscyplinie sportowej. Lista musi być potwierdzona przez:
• polski związek sportowy lub 
• podmioty działające z jego upoważnienia lub
• osoby uprawnione do reprezentowania danego klubu. 

Lista  powinna  zawierać:  imię  i  nazwisko,  datę  urodzenia  zawodnika  oraz  miejscowość,  w której  
zamieszkuje dany zawodnik.

6. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób realizujących zadanie – kopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem.

7. Oświadczenie  oferenta  dotyczące  niezalegania  z  podatkami,  opłatami  i  innymi  należnościami 
wynikającymi z działalności podmiotu.

8. Oświadczenie  o  pozyskaniu  innych  zewnętrznych  środków  finansowych  (w  przypadku  wniosku 
o dofinansowanie zadania).

9. Oświadczenie o wysokości przychodu z tytułu opłacanych składek członkowskich za rok poprzedni 
na podstawie posiadanych dokumentów księgowych (zapis dotyczy klubów sportowych, które mają 
w statucie zapis o obowiązku opłacania składek członkowskich).

Poświadczenie złożenia wniosku:

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać):
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