
UCIIWAŁA NR v/19/20l1 RADY
GMII\TYwCZERMINIE

z dnia23 lutego 201 1r.

w sprawie okrcślenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Czennin w zakresie twozenia
warunków sprzyj ających rozwojowi sportu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15' art. 40 ust. 1iart.41 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
@z.U. z 200k. Nr l42 poz. 1591 z późn. zm'), art. 27 ust.2 i art' 2E ustawy z dnia 25 czerwca 20l0r' o porcie @z. U.
Nr 127 poz. 857 

' 
zpóźn. zm.) Rada Gminy Czermin uchwalą co następuje:

Rozdział l. Przepisy
ogólne

$1.l. Niniejsza uchwała określa:
t) warunki i tyb furansowania zadania własnego Gminy Czermin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających

- rozwojowi spońu, wykonywanego w drodze zlecania rea|izacji zadania celu publiczne8o, w t}m:

a) Ęb postępowarria o udzielenie dotacji celowej,

b) sposób roz|iczania dotacji celowej,

c) spoŚób kontroli wykonywanego celu publicznego;

2) cel publicany z zakesu sportu, który Gmina Czermin zamierza osiągnąó'

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury ftrycnrc1
udzielanych na warunkach i w Ębie określonych w ustawie z dnia 24 kwietrria 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U' Nr 96, poz. 873 zp6źn.an.)

3. o dotację' o której mowa w ust. l. moźrc ubiegaó się każdy k|ub spońowy nie naleĄcy do sektora finansów
publicmych i nie dziaĘący w celu osiągnięcia zysku' który na terenie Gminy Czermin prowadzi działalnośó pońową.

$ 2. Ilekoó w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) dotacji - na|eży przszto rozlmieć udzieloną na warunkach i Ębie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową
w rozumieniu ań. 126 i art.22| jest. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r' o finansach publicznych (Dz. U. Nr |57, poz.
1f40 z późn zrn.)' która jest ptzod1acmna na sfinarrsowanie lub dofinansowanie projektu sfuĄcego realizacji celu

- 
publicznego określonego w $ 3,

2) klubie spońowym - na|eży przsz to rozumieó prowadzącą działalnośó sportową osobę prawną utworzoną na podstawie
odrębnych przepisów' w tym ucaniowski klub sportowy'

3) projekcie . na|eĘ przez to rozumieó przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy, które w sposób bezpośredni
przycrynia się do realizacji celu publicznego określonego w $3,

4) umowie - na|eĘ pnez to rozumieó umowę dotacji zawańą pomiędzy Gminą Czermin reprezentowaną pruez Wójta
Gminy Czermin a klubem spońowym, któĘ treści reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy okeślonej w pkt' 1 i
postanowienia niniejszej uchwały.

$3' l. Przyjmuje się, że sprryjanie rozwojowi sportu w Gminie Czermin będzie sfużyło co najmniej jednego z
następuj ących celów publicznych:

1) Poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Czermin,

2) Popularyzacja uprawiania spońu dla podnoszenia sprawności fizycznej,

3) Upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie Gminy Czermin,

4) Kreowanie pozyĘwnego wizerunku Gminy Czerrnin poprzez udział współzawodnictwie zawodowym.



Rozdział 2. Warunki
otrzymania dotacji

5 4. I, z zaŚrzeżeniern ust. 2, udzielana dotacja może w szczegóIności być przemaczona na sfinansowanie lub
dofinansowanie:

1) realizacji programów szkolenia sPortowego,

2) zakup sprzętu spońowego lub ulepszenia posiadarrego sprzętu spońowego słuĄcego uprawianiu sportu,

3) pokrycie kosŹów organizowania zawodów sportowych |ub uczestnictwa w takich zawodach,

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

5) pokrycie wydatków z tytufu wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

Q pokrycie wydatków bieĄcych z Ętułu utrzymania urządzeń sportowych sfużących uprawianiu spońu

7) pokrycie wydatków z tytufu przygotowania i udziafu klubu spońowego lub zawodnika w zawodach

sportowych,

8) polaycie wy<lad<ów z tyuilu kosaów powadurria kigowości

2. Z dotĄcji zlst. 1 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z Ęrtułu:
1) transferu zawodnika z innego klubu spońowego,

2) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu spońowego,

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat saŃryjnych nałożonych klub spońowy lub osoby w nim zrzeszone;

4) zobowiąza'ń klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów
obsługi zadłuźrnią

s5. 1' w roku budżetowym klub sportowy w Ębie niniejszej uchwaĘ może otrzymaó z budżetu Gminy Czermin
dotacje na więcej niż jeden pĄekt pod warunkiem, Że każty z projektów objęty jest oddzielnym wnioskiem, umową i
dotacją.

2. Jeden projekt nie może byó jednocześnie dofinansowany dotacją udzielaną na warunkach i w trybie niniejszej
uchwaty oraz dotacją udzielaną z budżetu Gminy Czermin na zasadach i w trycie przepisów ustawy o działalności
pożytku publiczrrego i o wolontariacie.

$6. 1. Formą qpłaty dotacji przymarcj z budżetu Gminy Czermin jest przekazanie klubowi sportowemu środków
na poczet poniesienia kosztów projektu.

2. Dotacjajest przekazywana po podpisaniu umowy na rachunek baŃowy wskazany w umowie'

Rozdzial 3.

Tryb udzielania dotacji

$ 7. Wybór projektów, na których rea|izację zostanie udzielona dotacja z budźBtu Gminy Czermin, dokonuje się w
drodze konkursu projektów.

$8.1. Wójt Gminy Czermin w drodze zarządzenia ogłasza konkurs projektów, w którym określa:

1) przedmiot zgłaszanych pĄektóq

2) wysokości kwoty środków finansowych przemaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego
konkursu projektów oraz Ęb i forrnę wypłaĘ dotacji'

3) tennin rea|izacji projektów, nie dfuźszy niż do dnia 3 1 grudnia roku, w którym udzielono wnioskowaną dotację,

4) warunki merytorycme i finansowe, jakie powinien spehiaó projekt i objęte nim przedsięwzięcie oraz
dokumenĘ , które na|eĘ dołączyć do wniosku,

5) termin zgłaszania wniosków o dotacje.

2' ogłoszenie, o którym mowa w ust. ]' zaInieszcza się w BiuleĘnie Informacji Publiczrrej oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Czermin, na co najmniej 7 dni przed terminem składania wniosków.

$9. 1. Wniosek o udzielenie dotacji frransującej w całości lub w części zgłoszony projekt sporządza się na
formularzu przyjęĘm w załączniku nr 1 do niniejszej uchwaty.



$ 10' Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących dotacje, Wójt Gminy Czermin uwzględnia:

1) dochowanie wymagan formalnych,

2) naczenie Ąoszonego projektu dla realizacji celu publiczrego z $ 3,

3) wysokośó środków budżetowych przemaczonych na zorganizowany konkurs projektów,

4) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w zwipku z zakresem
rzeczowym projektu,

5) możliwośó realizacji projektu przez klub spońowy,

Q dotychczasowe wykorzystanie przez klub sportowy dotacji z budżetu Gminy Czermin,

7) ocenę wniosku pod względem formalnym i merytorycmym, a takżs w zakresie możliwości rea|izacji projektu
ujętego we wniosku dokonaną przez Komisję Konkursową powotaną zarządzeniem Wójta Gminy Czermin do
oceny wniosków na wsparcie pĄektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Czermin'

$ l l. l. Wyłonienia projektów otrzymujących dotację dokonuje Wójt Gminy Czermin biorąc pod uwagę w
szczególności spełrienie kryterióq o których mowa w $ 10 z jednoczesnym okeśleniem kwoty na każdy wybrany
projekt.

2. Włniku konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tab|iry ogłoszeń Gminy
Czermin.

3. Kwoty dotacji prz}znane na wybrane projeĘ oraz ich zakres nie mogą ulec zwiększeniu.

4. ogłoszenie o otwartym konkursie projektów może dopuszczaó uniewaŹnienie konkursu przez Wójta Gminy
Czermin lub odsĘlienie od zawarcia umowy na skutek:

l) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy ocenie wniosków, o któĘ mowa w $ 10 pkt 7, lub:
2) wystąlienia istotrej zrniany okoliczności powodująpych, że zakoicznnie procedury wyboru wniosku |ub zawarcie

umowy nie leży w interesie pub|icmym, a zrrriany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

Rozdział 4.
Umowa o dotację

s |2, l. z klubem sportowym Wójt Gminy Czermin zawiera umowę dotacji na realizację projektu, której
podstawowe treści określa przepis art.221 ust.3 ustawy okeślonej w $ 2 pkt l.

2 Integralnym elementem umowyjest załączony do niej projekt realizacji przedsięwzięcia.

3. Klub sportowy nie może wykorzystaó środków przeznaczonych na realizację projektu na cele inne niż określone- wumowie.

4' W treści umowy można zamieśció postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustonnego aneksu
pisemnego, z zĄstrzeżeniem, irc zniana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani
istotnego odstępstwa od założeń projektu z ust. 2.

Rozdzial 5. Kontrola realizacji

wykonania zadania

$ 13' 1. Wójt Gminy może zleció kontrolę wydatkowania dotacji na realizację projektu.

2 Czynności kontro|nych dokonująosoby upoważnione przez Wójta Gminy Czermin.

3. Zakres kontroli obejmuje:

1) stan realizacji pĘeĘ

2) efektywność i rzete|nośójego wykonanią



3) prawidłowośó wykorzystania środków z dotacji z budżetu Gminy Czermin,

4) prowadzenie dokumentacji księgowo rachunkowej w zakresie wykorzystania środków dotacji z budżefu Gminy Czermin.

4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się pfotokół.

5. Na podstawie protokołu kontroli Wójta Gminy Czermin w przypadku stwierdzenia nĘrawidłowości w
wykorzystaniu dotacji . kieruje do klubu sportowego realizująpego projekt stosowne wnioski i za|ecenią wynaczając
termin do usunięcia stwierdzenia nieprawidłowości.

ó. W prrypadku' gdy klub sportowy nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości w wymaczonJ.m terminie' umowa
możr byó rozwią7a'na ze skutkiem natychmiastowym, a środki finansowe na realizację projekfu wykorzystane niezgodnie
z przeaacznniem podlegają zwrotowi wraz z należn},rni odsetkami do budżetu Gminy Czennin, }v terminie ustalonym
przez Wójta Gminy Czermin zgodnie z odrębnymi przepisami okeślonymi w ustawie o której mowa w $ 2 pkt. 1.

Rozdzigl ó. RodiczeŃe
dotacji

s14. 1. w terminie określonym w umowie, klub sportowy rozlicza się z wykorzystanej dotacji oraz z wykonania
Drojektu.

2 Przedmiotem rcz|iczenia dotacji nie mogą być koszty, które klub spońowy poniósł na realizację projektu przed
zawarciem umowy z $ 13.

3. Rozliczenie dokonywane jest wprzez terminowe przedłożenie do Urzę,du Gminy Czermin prawidłowo
wypehionego druku, we,dfug załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, oraz wpłaĘ środków dotacji podlegającej zwlotowi
wraz z odsetkami' jak od zaleglości podatkowych.

4. o rozliczeniu dotacji Wójt Gminy Czermin powiadamia klub sportowy pisemnie.

Rozdział 7. PrzepĘ
przejściowe i końcowe

$ 15. Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy Czemrin.

$ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

t , f  :  "


