
PROJEKT 

 

Uchwała Nr …………. 

Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu 

z dnia……………….. 

 

 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu przez Gminę 

Nowy Tomyśl 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy  

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468), art. 221 ust. 1 i ust. 4 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 

 

Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala, co następuje: 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 1. Gmina Nowy Tomyśl zwana dalej Gminą wspiera sport tworząc warunki sprzyjające 

jego rozwojowi. 

2. Celem publicznym, jaki w zakresie sportu zamierza osiągnąć Gmina jest: 

upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl poprzez 

wspieranie rozwoju sportu, wychowania fizycznego oraz innych form zorganizowanych i 

niezorganizowanych aktywności fizycznych, 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 

w różnych dyscyplinach sportowych.  

 

§ 2. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 1, udzielane będzie w formie dotacji celowych na 

prowadzenie statutowej działalności sportowej. 

2. Dotacja może być przyznana klubowi jeśli wpłynie na realizację celu wskazanego 

w § 1 ust 2. 

3. Środki finansowe na wsparcie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale 

budżetowej Gminy. 

4. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe działające na rzecz mieszkańców Gminy, 

niezaliczane do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, 

realizujące cel publiczny z zakresu sportu. 

5. Dotacje celowe udzielane na podstawie uchwały, mogą być przeznaczone w szczególności 

na: 

1) realizację programów szkolenia sportowego, 

2) zakup sprzętu sportowego, 

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

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej  - jeżeli wpłynie 

to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma 

dotację lub dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten 

klub.  



6. Inne środki finansowe stanowiące wkład własny klubu sportowego w realizowane zadanie 

mogą zostać przeznaczone w szczególności na wydatki wskazane w ust. 5.  

 

Rozdział 2. 

Tryb przyznawania dotacji, kontrola oraz rozliczenie dotacji 

 

§ 3. Składanie ofert. 

1. Burmistrz Nowego Tomyśla w drodze zarządzenia ogłasza otwarty konkurs ofert wskazując 

m.in.: 

1) rodzaj zadania, 

2) wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania,  

3) termin i warunki realizacji zadania,  

4) termin i miejsce składania ofert,  

5) kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert, 

6) wzór oferty, sprawozdania i ramowy wzór umowy obowiązujące przy ubieganiu się o 

udzielenie dotacji.  

7) wykaz załączników, które należy dołączyć do oferty.  

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, na okres nie krótszy niż 21 dni od 

dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.  

 

§ 4. Ocena ofert. 

1. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. 

2. Do oceny ofert Burmistrz Nowego Tomyśla powołuje w drodze zarządzenia komisję, 

ustalając jej skład i regulamin działania. 

3. Do zadań komisji należy: 

1) dokonanie formalnej i merytorycznej oceny ofert, 

2) przedłożenie Burmistrzowi Nowego Tomyśla swojej opinii. 

4. Za udział w pracach komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie ani też zwrot 

kosztów podróży. 

5. Ocena formalna polega m.in. na sprawdzeniu czy: 

1) oferta została złożona przez uprawniony podmiot realizujący cel publiczny z zakresu sportu, 

2) oferta została złożona w terminie i w sposób określony w niniejszej uchwale, 

3) oferta zawiera minimalną wymaganą wysokość wkładu środków finansowych, 

4) oferta została podpisana przez osobę/y umocowaną/e do reprezentacji klubu, 

5) zawiera wszystkie wymagane załączniki, 

6) z oferty i załączonych do niej dokumentów wynika, że zawiera wszystkie informacje 

niezbędne do oceny oferty. 

6. Jeżeli oferta zawiera braki formalne możliwe do uzupełnienia, Burmistrz Nowego Tomyśla 

wyznacza termin i wzywa klub do ich usunięcia. Oferta, która nie zostanie uzupełniona w 

wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.  

7. Ocenie merytorycznej podlegają oferty spełniające wymogi formalne. 

8. Dokonując oceny merytorycznej oferty, komisja bierze pod uwagę w szczególności: 

1) zgodność oferty z celem publicznym określonym w § 1 ust. 2, 

2) wysokość środków w budżecie na wspieranie sportu, 

3) możliwość realizacji zadania w oparciu o zasoby finansowe, kadrowe, infrastrukturalne i 

organizacyjne klubu zapewniające prawidłowe wykonanie zadania, 

4) ilość uczestników objętych realizowanym zadaniem, 

5) poziom sportowy określony przez m.in: 



a) miejsce zajmowane przez klub w systemie rozgrywek ligowych oraz rozgrywek 

młodzieżowych organizowanych przez polski związek sportowy na dzień złożenia oferty, 

b) miejsca zajęte przez zawodników w sportach indywidualnych na poziomie ogólnopolskim 

i międzynarodowym, 

6) kalkulację finansową przedstawionego zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego i 

harmonogramu. 

9. Dopuszcza się możliwość wezwania klubu w celu doprecyzowania warunków i zakresu 

realizacji zadania oraz ustalenia wysokości dotacji niezbędnej do realizacji zadania. 

 

§ 5. Przyznanie dotacji. 

1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Nowego Tomyśla po zapoznaniu się z 

oceną komisji konkursowej. Od decyzji burmistrza nie przysługuje odwołanie. 

2. Informacja o wysokości udzielonej dotacji podawana jest do wiadomości publicznej poprzez 

zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

w Nowym Tomyślu. 

3. Burmistrz może udzielić dotacji mniejszej niż wnioskowana, wówczas klub dokonuje 

aktualizacji oferty lub poszczególnych jej pozycji.  

4. Burmistrz może uzależnić udzielenie dotacji od przedłożenia przez klub w określonym 

terminie dodatkowych wyjaśnień, uzupełnień, informacji lub dokumentów. Niezłożenie 

wyjaśnień lub niedokonanie uzupełnień w określonym terminie, powoduje odrzucenie oferty. 

5. Burmistrz może wskazać klubowi sportowemu, które pozycje kosztorysu zadania mogą 

zostać sfinansowane z dotacji.  

§ 6. Warunkiem przekazania dotacji celowej jest: 

1. Dokonanie aktualizacji oferty lub poszczególnych jej pozycji (w przypadku przyznania 

dotacji niższej niż wnioskowano).  

2. Zawarcie stosownej umowy. 

§ 7. Rozliczenie dotacji. 

1. Sprawozdanie z wykonania zadania klub składa w terminie 30 dni od dnia zakończenia 

realizacji zadania wskazanego w umowie. 

2. Sprawozdanie z wykonania zadania klub sporządza na wzorze wskazanym w ogłoszeniu 

otwartego konkursu ofert.   

§ 8. Kontrola realizacji zadania. 

Zlecający zadanie sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania zadania przez klub, w tym 

wydatkowania przekazanej dotacji. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji 

zadania oraz po jego zakończeniu, do czasu określonego w umowie. 

§ 9. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, regulować 

będzie umowa, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10. Traci moc uchwała Nr LVIII/510/2010 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia  

22 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu 

przez gminę Nowy Tomyśl. 

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla. 

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do 

Uchwały Nr …………. 

Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu 

z dnia……………….. 

 

 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu przez Gminę 

Nowy Tomyśl 

 

 

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie – organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego, którego zadaniem własnym jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi 

sportu, w drodze uchwały, może określić warunki i tryb finansowania tego zadania. Uchwała 

wskazywać ma cel publiczny z zakresu sportu, który taka jednostka zamierza osiągnąć. Przepis 

ten – na mocy art. 221 ust. 1 i ust. 4 ustawy o finansach publicznych znajdzie zastosowanie w 

przypadku udzielenia przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacji dla podmiotów 

niezaliczanych do sektora finansów publicznych, do których to podmiotów zalicza się – między 

innymi – kluby sportowe.  

 

 Niniejsza uchwała ma na celu ujęcie w ramy prawne zasad wspierania przez Gminę 

Nowy Tomyśl organizacji sportowych, przy realizacji zadań publicznych służących wspieraniu 

sportu.  

 

 

 

 

 

 

 


