UCHWALA NR 449IXL1112018
RADY MlEJSKlEJ w SEROCKU
z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie: okreSlenia warunkow i trybu finansowania zadan sprzyjajgcych rozwojowi sportu na terenie
Miasta IGminy Serock.
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czenvca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1463; z @in. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2017 r., poz. 2077 z pbtn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sarnorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z @in. zm.) Rada Miejska w Semku uchwala co nastqpuje:
Rozdzid 1
Paepisy ogolne
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1. Niniejsza uchwala okreSla warunki, w tym organizacyjne, sprzyjajp rozwojowi sportu, a t a k e warunki
i tryb finansowania zadania wlasnego Miasta i Gminy Semk w zakresie twonenia warunkbw
sprzyjajqcych rozwojowi sportu na terenie Miasta i Gminy Serock.
2. Celem publicznym, jaki zamierza osiagnqk Miasto i Gmina Serock w zakresie sportu jest:
1) poDrawa wanmkbw u~rawianiaswrlu Dnez zawodnikbw klubbw sportowch;
2) os/aganie wyiszych Gnikbw sp&oGch przez zawodnikbw klubbw sporiowych;
3) poprawa kondycji fizycznej mieszkahcbw gminy przez uczestnictwo w aktywnyrn stylu iycia;
4) zwiekszenie dostgpnoici spdecznokci lokalnej do dzialalnokci sportowej prowadzonej przez kluby;
5) promocja sportu i aktywnego trybu lycia.

3. Przepis6w niniejszej uchwaty nie stosuje siq do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultuly fizycznej
udzielanvch na warunkach i w Wbie z ustaw z 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoici wiylku ~ublicznwoi
o wolonkriacie (Dz. U. z 2018r., b z . 450)
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Ilekroi: w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) dotacji - naleiy przez to rozumiet udzielanq na warunkach i trybie pnewidzianym w niniejszej uchwale
dotacjg celowqo ktbrej mowa art. 126 i art. 221 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z @in. zm.), ktbra jest przeznaczona na sfinansowanie lub
dofinansowanie realizacji celu publicznego okreklonego w § 1 ust. 2;
2) wnioskodawcy - naleiy przez to rozumid podmiot, ktbly na warunkach i w trybie niniejszej uchwaly
zbiy wniosek o udzielanie dotacji;
3) beneficjencie - naleiy przez to rozumiet podmiot, ktbremu w trybie niniejszej uchwaty ptzyznano
dotacjg na sfinansowanie lub dofinansowanie;
4) umowie - nalezy przez to rozumiet u m o y o dotacjg zawieranq pomiflzy Miastem i Gminq Semck
reprezentowanqpnez Burmistrza Miasta i Gminy Serock i beneficjentem,
5) gminie - naleiy przez to rozumieb gming Miasto i Gmina Semk.
Rozdzid2
Warunki otnymania dotacji
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1. Finansowanie lub dofinansowanie sportu odbywa siq poprzez udzielanie dotacji klubom sportowym
dzialajqcym na terenie Miasta i Gminy Serock. Dotacja moie zostk udzielona klubom sportowym
niedzialajqcyrn w celu osiagnecia zysku.
2. Przedmiotem dotacji moie byc pnedsiewziqcie klubu sportowego o charaktetze sportowym obejmujqce
finansowanie lub dofinansowanie wydatkbw z tytulu:
1) realizacji prograrnbw szkolenia sportowego;
2) pokrycia kosztbw organizowania zawodbw sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;

3) zakupu spngtu sportowego oraz strojbw sportowych dla zawodnikbw;
4) organizacji i udzialu w obozach (zgrupowaniach) sportowych przygotowujqcych do rozgrywek ligowych,
w tym koszty transportu zbiorowego, wyiywienia, noclegu;

5), wnaarodzenia
dla trenerbw i instruktor6w:
, 6) korzystania z obiekt6w sportowych dla ~ e l szkolenia
& ~
sportowego wraz z obslugq.
3. Z dotacji nie mogq by6 finansowane lub dofinansowane:
1) wyplaty wynagmdzeh dla zawodnikbw;
2) transfery zawodnik6w z innego klubu sportowego;
3)zapMy kar, mandatbw i innych oplat sankcyjnych nalotonych na klub sportowy lub zawodnika danego
klubu;
4)zobowirpania klubu sportowego z tytulu zaciqgnigtej potyczki, kredytu lub wykupu papierbw
wartoSciowych oraz obslugi zadlutenia;
5) koszty, kt6re wnioskodawca poni6sl na realizacjg pnedsigwzi~iapned zawarciem umowy o udzielenie
dotacji.
§4
1. Dotacja mote by6 wyplacona jednorazow lub w banszach, co katdorazowo reguloW W z i e umowa
pomi@zy gminq, a klubem sportowym.
2. W ramach niniejszej uchwaly dzialalnoSC objgta dotacjq nie mote byC jednoczeknie finansowana lub
dofinansowana dotacjq udzielonq na warunkach i w trybie niniejszej uchwaly oraz dotacja, udzielonq z
budtetu gminy na zasadach, o kt6rych m o w w ustawie o dzialalnoki potytku publiunego i o
wlontariacie.
Rozdzlal3
Tryb udzielenla dotacli
§5
1. Udzielenie dotacji celowej cdbywa s@ na wniosek klubu sportowego. Organem ptzyznajqcym dotacjg
jest Bunnistrz M i i Gminy Semck.
2. Wniosek klubu sportowego powinien zawiercd w szczeg6lnoSci:
1) zakres rzeczowy zadania pmponowanego do realizacji;
2) temin i miejsce r e a l i i j i zadania;
3) hamonogram planowanych zadah;
4) planowane koszty r e a l i i i zadah;
5) zakladane rezultaty realiiacji zadania.

3. Wz6r wniosku - oferty o udzielenie dotacji stanowi zatqcznlk Nr 1do niniejszej uchwaly.
4. W n W o udzielenie dotacji nalety skladat do 15 weSnia mku poprzedzajqcego mk budtetowy,
w ktbrym ma by6 udzielona dotacja. JeZeli wniosek o udzielenie dotacji dotyczy bieLpgo mku
budtetowego wniosek nalety zloty6 do 31 sierpnia.
5. Za datg pnedlotenia wniosku przez wnWodawq uznaje sie dzien jego wplywu na dziennik podawczy
Unqdu Miasta i Gminy w Semcku.
6. PRY ocenie wniosku o pmyznanie dotacji bierze s@pod uwagg w szczeg6lnoSci:
1) mozliwS6 realizacji zadania przez klub sportowy;
2) kalkulacjg koszt6w realiowanego zadania;
3) dane o posiadanej kadrze trenenko instruktonkiij, jej kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym;
4) udzial wlasnych Smdk6w finans0~yChlub pochcdq-iych z innych tnkd na realizacje zadania;

-

5) dotychwasowe doSwiadczenie we wspdlpracy z grninsl;
6) pmmocjg gminy poprzez spolt.
Rozdzld 4
Umowa o dotacjg
§6
1. Z beneficjentem, ktbrego wniosek zostal uwzglqdniony Bunisbz Miasta i Gminy Semck zawiera
umov.
2. W M i umowy motna zamieSci6 postanowienia dopuszczajqce jej zmiang w drodze dwustronnego
aneksu pisemnego.

