UCHWA A NR 42/11
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie okre*lenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
przez gmin4 Opatówek
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127,
poz. 857, Nr 151, poz. 1014) oraz art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz"dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala si&, co
nast&puje:
§ 1. Ilekro* w uchwale jest mowa o:
wójcie - nale,y przez to rozumie* Wójta Gminy Opatówek,
gminie - nale,y przez to rozumie* Gmin& Opatówek,
sporcie - nale,y przez to rozumie* wszelkie aktywno1ci fizyczne, które przez uczestnictwo
dora3ne lub zorganizowane wp5ywaj" na wypracowanie lub poprawianie kondycji fizycznej
i psychicznej, rozwój stosunków spo5ecznych lub osi"gni&cie wyników sportowych na
wszelkich poziomach. Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacj" ruchow" sk5adaj"
si& na kultur& fizyczn".
§ 2. 1. Gmina Opatówek wspiera sport tworz"c warunki, w tym organizacyjne, sprzyjaj"ce
rozwojowi sportu.
2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie si&:
1) popraw& warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
2) osi"gni&cie wy,szych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
3) popraw& kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszka:ców poprzez
uczestnictwo w aktywnym stylu ,ycia;
4) promocj& sportu i aktywnego stylu ,ycia;
5) umo,liwienie dost&pu do ró,norodnych form aktywno1ci sportowej jak najwi&kszej
liczbie mieszka:ców Gminy Opatówek.
§ 3. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 2 ust. 2, udzielane b&dzie w formie dotacji celowych na
prowadzenie statutowej dzia5alno1ci sportowej.
2. <rodki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza si& corocznie w uchwale
bud,etowej Gminy.
§ 4.1. Dotacje celowe mog" uzyska* kluby sportowe dzia5aj"ce na terenie gminy Opatówek,
niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedzia5aj"ce w celu osi"gni&cia zysku,
realizuj"ce cel publiczny z zakresu sportu.
2. Z dotacji celowej mog" by* dofinansowane wydatki w szczególno1ci na:
1) realizacje programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprz&tu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych
zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.
3. Dotacje na prowadzenie statutowej dzia5alno1ci sportowej mo,e otrzyma* klub, je,eli:
1) realizuje cel publiczny wskazany w § 2 ust. 2 niniejszej uchwa5y;

2) anga,uje si& we wspó5prac& z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz Urz&dem
Gminy przy realizacji zada: publicznych z zakresu sportu na rzecz mieszka:ców gminy
Opatówek;
3) promuje wizerunek Opatówka jako gminy stwarzaj"cej warunki rozwoju sportu;
4) zapewni udzia5 1rodków w5asnych na realizacj& zadania.
4. Kwota dofinansowania ze strony gminy Opatówek nie mo,e przekroczy* 90% ca5kowitych
kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania.
5. Dotacje udzielane s" po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, w trybie
indywidualnych rozstrzygni&*, od których nie przys5uguje odwo5anie.
§ 5. 1. Wójt Gminy Opatówek og5asza otwarty konkurs ofert wskazuj"c:
1) rodzaj zadania oraz wysoko1* 1rodków finansowych przeznaczonych na wsparcie
zadania;
2) termin i warunki realizacji zadania ;
3) termin sk5adania ofert;
4) termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.
2. Og5oszenie umieszcza si& w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy og5osze:
Urz&du Gminy.
3. Oferty wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze 1rodków Gminy sk5ada si&
w sekretariacie urz&du gminy w Opatówku pok. nr 13.
4. W post&powaniu konkursowym maj" odpowiednio zastosowanie wzory dokumentów, tj:
oferty realizacji zadania, umowy, sprawozdania okre1lone w przepisach wykonawczych
do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia5alno1ci po,ytku publicznego i wolontariacie
( Dz. U Nr 96, poz. 873 z pó3n. zm.).
§ 6. Z5o,one oferty rozpatruje komisja konkursowa powo5ana przez Wójta Gminy Opatówek,
w sk5adzie co najmniej 3 osobowym.
§ 7. 1. Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizacj& zadania, komisja
konkursowa uwzgl&dnia w szczególno1ci:
1) znaczenie zadania dla gminy;
2) zgodno1* oferty z celem publicznym, okre1lonym w § 2 ust. 2 niniejszej uchwa5y;
3) wysoko1* 1rodków bud,etowych przeznaczonych na realizacj& danego zadania;
4) wysoko1* 1rodków pozabud,etowych pozyskanych na realizacj& danego zadania;
5) ocen& przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania;
6) ocen& mo,liwo1ci realizacji zadania przez oferenta.
§ 8. Komisja konkursowa przekazuje Wójtowi swoj" propozycj& rozstrzygni&cia konkursu.
§ 9. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Wójt Gminy Opatówek.
§ 10. Oferta winna by* rozpatrzona w terminie nieprzekraczaj"cym 30 dni od daty jej
z5o,enia.
§ 11. Wyniki konkursu zamieszczane s" w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
og5osze: Urz&du Gminy w Opatówku.
§ 12. Oferenci przyjmuj"c dotacje zobowi"zuj" si& do wykonania zadania w zakresie i na
zasadach okre1lonych w umowie.

§ 13. Umow& sporz"dza si& w formie pisemnej, na czas realizacji zadania lub na czas
okre1lony, nie d5u,szy ni, jeden rok.
§ 14. 1. Umowa powinna zawiera* w szczególno1ci:
1) oznaczenie stron umowy;
2) szczegó5owy zakres realizowanego zadania ( cel udzielenia dotacji);
3) wysoko1* dotacji;
4) termin rozpocz&cia i zako:czenia realizacji zadania;
5) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania dotacji;
6) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji;
7) postanowienia dotycz"ce okoliczno1ci uzasadniaj"cych rozwi"zanie umowy;
8) zobowi"zanie podmiotu do prowadzenia wyodr&bnionej dokumentacji finansowo ksi&gowej, 1rodków finansowych otrzymanych na realizacj& zadania, a tak,e wszelkiej
innej dokumentacji umo,liwiaj"cej ocen& wykonania zadania pod wzgl&dem
rzeczowym i finansowym;
9) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej cz&1ci dotacji lub niew5a1ciwie wykorzystanej
dotacji.
§ 15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza si&, za zgod" stron, mo,liwo1*
zmiany w ci"gu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie aneksu
do umowy.
§ 16. Dotacj& na realizacj& zadania przekazuje si& na rachunek bankowy klubu, na warunkach
okre1lonych w umowie.
§ 17. Podmiot, który otrzyma5 dotacj& jest zobowi"zany do sporz"dzenia sprawozdania
z wykonania zadania okre1lonego w umowie w terminie 30 dni po up5ywie terminu, na który
umowa zosta5a zawarta.
§ 18. Sprawozdanie powinno zawiera* w szczególno1ci:
a) informacj& o przebiegu realizacji zadania ;
b) szczegó5owe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o kosztorys za5"czony do
oferty;
c) zestawienie kserokopii dokumentów, faktur (rachunków) potwierdzaj"cych
wydatkowanie 1rodków.
§ 19. W przypadku wykorzystania na realizacj& zadania tylko cz&1ci przekazanej dotacji
niewykorzystane 1rodki finansowe nale,y zwróci* w terminie do 31 stycznia nast&pnego
roku.
§ 20. W przypadku stwierdzenia nieprawid5owo1ci w sposobie wykorzystania dotacji,
wstrzymuje si& przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazana kwota
podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysoko1ci okre1lonej jak dla zaleg5o1ci podatkowych.
§ 21. Umowa mo,e by* rozwi"zana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
nieterminowego lub nienale,ytego jej wykonania. Podstaw& do rozwi"zania umowy stanowi"
wyniki kontroli wykonania umowy.
§ 22. Wykonanie uchwa5y powierza si& Wójtowi Gminy Opatówek.
§ 23. Uchwa5a wchodzi w ,ycie po up5ywie 14 dni od dnia og5oszenia w Dzienniku
Urz&dowym Województwa Wielkopolskiego.

