
UCHWAŁA NR 163/30UB/2020 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 27 października 2020 r. 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania 
i rozwoju sportu w powiecie wrzesińskim 

Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1133) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Niniejsza uchwała określa warunki oraz tryb udzielania przez Powiat Wrzesiński 
wsparcia finansowego w postaci dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu. 

2. Wspieranie finansowe rozwoju sportu następuje w formie dotacji celowej, zwanej 
dalej „dotacją", przyznawanej wnioskodawcy na warunkach i w trybie określonych 
w niniejszej uchwale. 

3. Przyjmuje się, te sprzyjanie rozwojowi sportu w powiecie wrzesińskim będzie służyło 
realizacji celu publicznego, w zakresie: 
1) poprawy warunków uprawiania sportu na terenie powiatu wrzesińskiego; 
2) zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej 

prowadzonej przez kluby sportowe na terenie powiatu wrzesińskiego; 
3) zwiększanie ilości klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach 

prowadzonych przez związki sportowe na szczeblu powiatowym, wojewódzkim 
i ogólnopolskim; 

4) osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych przez zawodników klubów 
sportowych oraz podniesienie poziomu szkolenia sportowego zawodników 
w kategoriach młodzieżowych i seniorskich; 

5) promocji sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców. 

Warunki oraz tryb udzielania dotacji 

§2 

1. O dotację mogą ubiegać się kluby sportowe działające na terenie powiatu 
wrzesińskiego, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu 
osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu, o którym mowa w §1 
ust. 3 niniejszej uchwały. 

2. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na: 
1) realizację programów szkolenia sportowego, w tym: 
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a) wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla 
szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, 

b) opiekę medyczną i badania lekarskie, 
c) zakup środków doraźnej pomocy medycznej, 
d) udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, 

licencje, zezwolenia, transport), 
e) koszty udziału i organizacji obozów sportowych. 

2) zakup sprzętu sportowego, odzieży i obuwia sportowego; 

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych 

zawodach, w tym: 
a) opłaty za sędziowanie zawodów, 
b) umowy zawarte z firmami ochroniarskimi, 
c) zabezpieczenie medyczne, 
d) transport i pobyt, 
e) nagrody, medale i puchary, 
f) korzystanie z obiektów sportowych. 

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

3. Z dotacji nie mogą być finansowane następujące wydatki: 

1) zapłata kar, mandatów i innych opłat karnych, nałożonych na organizację sportową 

lub zawodnika, 
2) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu 

papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, 

3) koszty nieujęte we wniosku, 
4) koszty związane z obsługą administracyjną i księgową klubu. 

4. Środki finansowe na rozwój sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej 

Powiatu Wrzesińskiego. 
5. Przy realizacji danego zadania wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić wkład 

finansowy własny w wysokości minimum 10% całkowitych kosztów realizowanego 

zadania. 
6. Wnioskodawca składa wniosek według wzoru określonego w załączniku do niniejszej 

uchwały, w terminie do 30 listopada każdego roku poprzedzającego realizację zadania, 

z zastrzeżeniem, że wnioski planowane na zadania w 2021 roku należy złożyć 

w terminie do 31.01.2021 roku. 
7. Do wniosku należy załączyć kopię aktualnego statutu lub regulaminu wnioskodawcy. 

Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez wnioskodawcę 

za zgodność z oryginałem. Załączniki dla swojej ważności muszą być opatrzone datą 

oraz pieczęcią podmiotu oraz podpisami uprawnionych statutowo bądź upoważnionych 

w tym zakresie. 
8. Zadanie realizowane będzie w ciągu jednego roku budżetowego. 

9. Dopuszcza się złożenie wniosku w ciągu danego roku budżetowego, w którym ma być 

realizowane zadanie, w przypadku rozpoczęcia w trakcie tego roku przez 

wnioskodawcę prowadzenia działalności w nowych dyscyplinach sportowych, 

organizacji wydarzeń sportowych na terenie powiatu wrzesińskiego, które nie mogły 
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być zaplanowane w terminie składania wniosków, o którym mowa w ust. 6. Przyznanie 
dotacji uzależnione jest od dostępności środków w budżecie powiatu wrzesińskiego. 

10.W danym roku budżetowym podmiot wnioskujący o udzielenie dotacji w trybie 
niniejszej uchwały może otrzymać z budżetu Powiatu Wrzesińskiego dotację na więcej 
niż jedno zadanie pod warunkiem, ze każde z zadań objęte będzie oddzielnym 
wnioskiem. 

11.Do oceny wniosków Zarząd Powiatu powołuje komisję, określając w drodze uchwały 
zakres jej prac, skład osobowy i zasady pracy. 

12.Każdy ze zgłoszonych wniosków, przed jego rozpatrzeniem, podlega sprawdzeniu pod 
względem formalnym. W ramach oceny formalnej sprawdza się czy: 
1) wnioskodawca jest uprawniony do złożenia wniosku o dotację, 
2) zadanie służy osiągnięciu celu publicznego, określonego w § 1 ust. 3, 
3) wniosek nie zawiera błędów rachunkowych, 
4) wszystkie pola wniosku są prawidłowo wypełnione, 
5) do wniosku dołączono wymagane załączniki, zgodnie z zapisami ust.7. 

14. W przypadku stwierdzenia we wniosku uchybień i braków wnioskodawca jest 
wzywany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

15. Wniosek, którego braków nie usunięto, lub który nie został uzupełniony 
w wyznaczonym terminie, pozostawią się bez rozpatrzenia. 

16. Przy rozpatrzeniu merytorycznym wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod 
uwagę: 
1)przedstawioną przez wnioskodawcę kalkulację kosztów oraz zaangażowanie 

środków własnych wnioskodawcy, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 
2) możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę, w tym poziom szkolenia 

sportowego, dotychczasowa działalność sportowa, wyniki dotychczasowej 
rywalizacji sportowej, przynależność do związków sportowych, zasoby kadrowe 
zaangażowane w realizację zadania, 

3) prezentowany poziom sportowy stowarzyszenia, klubu sportowego. 
17. Złożenie poprawnego wniosku nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania 

dotacji we wnioskowanej wysokości. Dopuszczą się możliwość udzielenia dotacji 
w kwocie mniejszej niż wskazano we wniosku. 

18. Decyzję o wysokości przyznanej dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Wrzesińskiego 
w terminie do 40 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania wniosków. 

19. W przypadku przyznania dotacji, w niższej wysokości niż wnioskowana, 
wnioskodawca sklada aktualizację wniosku lub sklada oświadczenie o rezygnacji 
z przyznanej dotacji. 

20. Wykaz przyznanych dotacji publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej 
Powiatu Wrzesińskiego oraz na stronie internetowej Powiatu Wrzesińskiego. 

21. Uchwała Zarządu Powiatu Wrzesińskiego jest podstawą do zawarcia z wnioskodawcą 
umowy na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 
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Postanowienia końcowe 

§3 

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego. 
2. Traci moc uchwała 218/300(V/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 

2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie 
Wrzesińskim". 

1 Uchwała wchodzi w Zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodnicząsy Rad 

i»un /2drżłł ' 
McIrek Przyjem s 
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UZASADNIENIE 

do uchwały nr 163/XXIIU2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego 
z dnia 27 października 2020 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 

zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu w powiecie wrzesińskim 

Zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwal w innych 
sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. 

Natomiast zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, 
warunki i tryb finansowania zadania własnego, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu 
sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć. 

Niniejsza uchwała określa warunki oraz tryb udzielania dotacji dla klubów sportowych 
działających na terenie powiatu wrzesińskiego, niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. O dotacje mogą ubiegać się kluby 
sportowe realizujące określony w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, jaki Powiat 
Wrzesiński zamierza osiągnąć poprzez wsparcie finansowe w postaci dotacji na realizację 
zadań z zakresu rozwoju sportu. 

Podjęcie niniejszej uchwały przyczyni się do rozwoju sportu na terenie powiatu 
wrzesińskiego, zwiększając możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego oraz 
organizacyjnego przez kluby sportowe. Tym samym wpłynie pozytywnie na zwiększenie 
dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej oraz promocję sportu 
i aktywnego stylu życia. 

Biorąc pod uwagę znaczenie rozwoju sportu podjęcie niniejszej uchwały należy uznać 
za uzasadnione. 

Przewodnic34cy Rady 
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i Marek Przyjemsk: 
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