projekt
Uchwała Nr
Rady Gminy Mielnik
z dnia
w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielnik
Na podstawie 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 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z
2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z
2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157
poz. 157, z 2010 Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675), art. 27 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857, Nr 151, poz. 1014) Rada Gminy
Mielnik uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:
warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Mielnik w zakresie sprzyjania rozwojowi
sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego
rozwojowi sportu.
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).
§ 2.Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Mielnik będzie służyło realizacji celu
publicznego w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Mielnik oraz
zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej.
§ 3. 1. Zadania zmierzające do rozwoju sportu w Gminie Mielnik realizowane będą w formie
dotacji dla klubów sportowych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Dotacje o których mowa w ustępie 1, mogą być przeznaczone na:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup niezbędnego sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach czy imprezach sportowych,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkoleniowych,
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
3. Dotacja będzie udzielana z zastosowaniem procedury naboru wniosków o przyznanie dotacji
ogłaszanym przez Wójta Gminy Mielnik na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy.
4. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Ogłoszenie o naborze wniosków będzie zawierało miejsce i termin naboru wniosków,
szczegółowe tytuły kosztów, na które może być przeznaczona dotacja, terminy wykorzystania
dotacji oraz formę rozliczenia przyznanych środków finansowych.
§ 4. 1. Dotacja może być wypłacona jednorazowo lub w transzach, co każdorazowo regulować

będzie umowa pomiędzy Gminą a klubem sportowym.
2. W danym roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z
budżetu Gminy Mielnik dotację na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów
objęty będzie oddzielnym wnioskiem, umową i sprawozdaniem.
3. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w
trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzieloną z budżetu Gminy Mielnik na zasadach, o których
mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
§ 5. 1. W celu wytypowania klubów, którym zostanie przyznana dotacja, Wójt Gminy w drodze
zarządzenia powołuje komisję oraz określa tryb jej działania.
2. Komisja po rozpatrzeniu wniosków przedkłada Wójtowi Gminy listę wytypowanych klubów oraz
wysokość dotacji biorąc pod uwagę ilość złożonych wniosków i możliwości finansowe gminy.
§ 6. Dotacji udziela Wójt Gminy Mielnik po uprzednim rozpatrzeniu i zaopiniowaniu przez komisję
złożonych wniosków.
§ 7. 1. Podstawą udzielenia dotacji jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Mielnik, a klubem
sportowym, któremu została przyznana dotacja.
2. Integralnym elementem umowy jest wniosek, a w przypadku przyznania dotacji innej niż
wnioskowana - ostateczny projekt przedsięwzięcia.
§ 8. Wójt Gminy poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy może kontrolować
realizację projektu, w szczególności:
1) stan realizacji projektu,
2) efektywność i rzetelność jego wykonania,
3) prawidłowość wykorzystania środków,
4) prowadzenie dokumentacji księgowo rachunkowej w zakresie wykorzystania środków.
§ 9. 1. W terminie określonym w umowie, beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji oraz z
wykonania projektu.
2. Rozliczenie dokonywane jest poprzez przedłożenie do Urzędu Gminy prawidłowo wypełnionego
druku, według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 9.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.
§ . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Zduniewicz

Uzasadnienie do uchwały w sprawie określenia warunków tworzenia, w tym
organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy
Mielnik.
Dnia 16 października 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, która
dopisuje tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu do zadań własnych gminy, przy
czym sport ten definiuje jako wszelkie formy aktywności fizycznej, które poprzez uczestnictwo
doraźne lub też zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i
psychicznej mieszkańców, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na
wszelkich poziomach.
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie Rada Gminy może określić, w drodze uchwały, warunki i
tryb finansowania sportu, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta
zamierza osiągnąć.
Aby możliwe było w 2011 roku dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi sportu, realizowanego w ramach projektów składanych przez
kluby sportowe, przygotowany został projekt uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania
zadania własnego Gminy Mielnik w zakresie rozwoju sportu.
Ponieważ zagadnienie to dotyczy działalności organizacji pozarządowych (klubów sportowych),
projekt uchwały podlega konsultacjom społecznym poprzez wywieszenie projektu uchwały na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mielnik, zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Mielnik
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Uwagi i wnioski dotyczące tej uchwały można składać,
nie później niż 14 dni po umieszczeniu projektu na stronie internetowej www.mielnik.com..pl,
osobiście w Urzędzie Gminy (pokój Nr 1) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
gmina@mielnik.com.pl lub poczty tradycyjnej.

