UCHWAŁA NR 122/XIII/2011
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE
z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na
obszarze Gminy Praszka
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 późn. zm.), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz.
857 z późn. zm.) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się tryb i warunki udzielania przez Gminę Praszka wsparcia w celu realizacji zadania własnego,
którego przedmiotem jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie
§ 2.
Na zasadach określonych w uchwale wsparcie może otrzymać klub sportowy wpisany do ewidencji
prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu lub zarejestrowany w Krajowym
Rejestrze Sądowym działający na obszarze Gminy Praszka, nie należący do sektora finansów publicznych
i którego celem nie jest osiąganie zysku.
§ 3.
Celem publicznym gminy Praszka z zakresu sportu jest upowszechnianie sportu wśród mieszkańców gminy,
uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności sportowej i umożliwienie im udziału w działalności
sportowej prowadzonej przez kluby sportowe na terenie gminy, poprzez utrzymanie i rozwój infrastruktury
sportowej w gminie, w szczególności z uwzględnieniem:
1. zapewnienia należytego stanu technicznego obiektów i urządzeń służących kulturze fizycznej, będących
własnością gminy,
2. rozwoju sportu uczniowskiego,
3. udziału klubów sportowych w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe,
4. tworzenia warunków do organizacji imprez i zawodów służących poprawie kondycji fizycznej
mieszkańców gminy.
§ 4.
Z budżetu gminy klubowi sportowemu może być udzielone wsparcie finansowe w formie dotacji celowej na
realizację celu, o którym mowa w § 3, w szczególności z przeznaczeniem na:
1. udział klubów w rozgrywkach sportowych organizowanych przez polskie związki sportowe, w tym na
dofinansowanie kosztów obsługi sędziowskiej,
2. pokrycie kosztów ubezpieczenia zawodników i obsługi medycznej,
w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe,

związanych

z udziałem

3. zakup i utrzymanie urządzeń i sprzętu sportowego oraz strojów sportowych,
4. dofinansowanie kosztów eksploatacji i remontów obiektów i urządzeń sportowych będących własnością
gminy, użytkowanych w ramach umowy użyczenia przez kluby korzystające ze wsparcia,
5. pokrycie kosztów związanych z realizacją programów szkolenia sportowego,
6. zatrudnianie kadry szkoleniowej,
7. prowadzenie zajęć i imprez rekreacyjnych, rekreacyjnosportowych i sportowych z osobami nie
zrzeszonymi.
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8. transport drużyny na rozgrywki sportowe.
§ 5.
1. Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
2. Burmistrz Praszki ogłasza konkurs ofert wskazując:
1) zadanie i wysokość środków fizycznych przeznaczonych z budżetu na to zadanie,
2) termin i warunki realizacji zadania,
3) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert.
3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie BIP Gminy Praszka i na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Praszce.
§ 6.
1. Ze środków udzielonej dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane:
1) koszty transferu zawodników pomiędzy klubami,
2) kary, mandaty i inne opłaty tego typu nałożone na klub sportowy lub zawodnika danego klubu,
3) spłaty zobowiązań klubu z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów lub wykupu papierów
wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia,
4) spłaty zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług, które klub zaciągnął na zadanie objęte wnioskiem
przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji,
5) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu,
6) wypłaty stypendiów, diet i innych świadczeń pieniężnych przyznanych przez kluby sportowe
zawodnikom lub działaczom klubu,
2. Dotacja nie może być udzielona wnioskodawcy, który w dniu złożenia wniosku posiada wobec gminy
zobowiązania wymagalne (to jest takie, których termin płatności minął).
§ 7.
1. Złożone oferty rozpatruje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Praszki w składzie co najmniej
3 osobowym.
2. Komisja konkursowa po dokonanej analizie ofert przedstawia swoją opinię Burmistrzowi.
3. Ostatecznego wyboru ofert dokonuje Burmistrz Praszki.
§ 8.
Podstawą udzielenia wsparcia jest umowa zawarta pomiędzy klubem sportowym, a Gminą Praszka,
określająca warunki i terminy uruchomienia wsparcia, sposób kontroli zgodności wydatków dokonywanych
w ramach wsparcia z celami określonymi we wniosku, zasady i terminy sporządzania sprawozdań o sposobie
wykorzystania środków a także skutki nie złożenia w terminie sprawozdań lub wykorzystania przyznanego
wsparcia niezgodnie z celami określonymi w umowie
§ 9.
Burmistrz Praszki określa:
1. wzór wniosku o udzielenie wsparcia, zakres danych wymaganych we wniosku oraz terminy i miejsce
składania wniosków,
2. wzór umowy o udzielenie dotacji,
3. wzór sprawozdania z realizacji umowy o udzielenie wsparcia.
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§ 10.
1. W trakcie realizacji zadania lub po jego zakończeniu Burmistrz Praszki może upoważnić przedstawiciela
Urzędu Miejskiego w Praszce do przeprowadzenia kontroli dotyczącej:
1) rzeczywistego przebiegu realizacji zadań oraz realizacji zakładanych celów w zakresie dotowanego
zadania,
2) prawidłowości dokumentów finansowych oraz innej dokumentacji związanej z realizacją zadania.
2. Z czynności kontrolnych sporządzany jest protokół.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania środków finansowych osoba
przeprowadzająca kontrole kieruje do podmiotu realizującego przedsięwzięcie z zakresu sportu stosowne
wnioski i zalecenia, wyznaczając termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
4. W przypadku, gdy podmiot nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości i nie doprowadzi do ich usunięcia
w wyznaczonym terminie umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
5. Realizując umowę Burmistrz Praszki określa kwotę dotacji podlegającej zwrotowi stosując postanowienie
art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 12.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady
mgr Bogusław Łazik
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