
Uchwała nr XXXVI/288/2018 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 26 czerwca 2018 r. 

 

 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju 

sportu na terenie Gminy Poniec. 

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 2017 r. 

poz. 1463 ze zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                   

(t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska w Poniecu  uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa warunki i tryb finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu 

warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Poniec. 

§ 2.Celem publicznym z zakresu sportu, jaki Gmina Poniec zamierza osiągnąć,                             

jest w szczególności: 

1) poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, 

2) osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych, 

3) poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo 

w aktywnym stylu życia, 

4) promocja sportu i aktywnego stylu życia, 

5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej 

liczbie mieszkańców Gminy Poniec. 

§ 3.1. Zadanie własne, o którym mowa w § 1 jest realizowane poprzez przyznawanie dotacji 

celowych klubom sportowym, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, które: 

1) działają na obszarze Gminy Poniec, 

2) uczestniczą we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym                   

w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające              

z jego upoważnienia,  

3) zrzeszają zawodników posiadających licencje, kartę zgłoszenia lub inny dokument 

uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym. 

§ 4. 1.  Dotacja służy realizacji celu publicznego, o którym mowa w § 2 i  może być 

przeznaczona na: 

1) realizację programów szkolenia sportowego,  

2) zakup sprzętu sportowego, 

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych 

zawodach a także koszty wpisowego startowego oraz opłaty licencyjne, 

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

5) sfinansowanie stypendiów lub nagród pieniężnych i rzeczowych dla zawodników klubu, 

6) sfinansowanie nagród pieniężnych dla kadry szkoleniowej. 

§ 5. Udzielenie dotacji celowej odbywa się w na wniosek klubu sportowego. 

§ 6. 1. Wniosek  klubu sportowego powinien zawierać: 



1)    szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji, 

2)    termin i miejsce realizacji zadania, 

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem udziału 

środków własnych, 

4)   informację o wcześniejszej działalności klubu składającego ofertę w zakresie, którego  

dotyczy zadanie, 

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających 

wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację 

danego zadania z innych źródeł. 

2.  Do wniosku o udzielenie dotacji na sfinansowanie stypendiów sportowych oraz nagród 

pieniężnych i rzeczowych należy ponadto dołączyć opracowany i przyjęty przez właściwy organ 

klubu regulamin przyznawania, pozbawiania  stypendiów oraz nagród. 

§ 7. 1. Wnioski o udzielenie dotacji złożone przez kluby sportowe opiniuje komisja powołana 

przez Burmistrza Ponieca. 

2. Przy opiniowaniu wniosku uwzględnia się: 

1) możliwość realizacji zadania przez klub sportowy, 

2) kalkulację kosztów realizowanego zadania, 

3) jakość realizowanego zadania i kwalifikacje osób je realizujących, 

4) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na 

realizację zadania, 

5) dotychczasowe doświadczenie we współpracy z Gminą Poniec, 

6) zakres promocji Gminy Poniec poprzez sport. 

3. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych wniosków dokonuje Burmistrz Ponieca,                    

po zapoznaniu się z opinią komisji. 

§ 8. Z klubem sportowym, któremu przyznano dotację celową zawiera się umowę w formie 

pisemnej. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 



U z a s a d n i e n i e 

do uchwały nr XXXVI/288/2018  Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 26 czerwca 2018 roku                 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju 

sportu w Gminie Poniec. 

 Zgodnie z art 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1463 ze zm.) 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 i tryb 

finansowania rozwoju sportu przez Gminę Poniec. 

  Kluby sportowe działające na terenie Gminy Poniec uzyskują znaczące sukcesy we 

współzawodnictwie sportowym. Wyniki te świadczą o dużym zaangażowaniu i wysiłku 

zawodników oraz trenerów w podnoszeniu poziomu sportowego poszczególnych dyscyplin.                 

Z pośród wymienionych w niniejszej uchwale wydatków, które mogą zostać pokryte z dotacji 

głównym celem przyznania dotacji jest przeznaczenie środków finansowych na wypłatę 

stypendiów dla zawodników za osiągane wyniki sportowe. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione. 


