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UCHWAŁA Nr XVIII/153/2008 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 27 lutego 2008 r. 
 

w sprawie okre�lenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju 
sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Sandomierza. 

 
Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym 
(Dz. U. Nr 15 poz. 1298; z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970;  z  2007 r.  Nr 171, 
poz. 1208)  oraz  art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 
r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) –  Rada Miasta 
Sandomierza, po zapoznaniu si� z opini� Miejskiej Rady Sportu, uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. 
 
1. Niniejsza uchwała reguluje warunki i tryb udzielania przez Miasto Sandomierz 
wsparcia finansowego w formie dotacji celowych na przedsi�wzi�cia z zakresu rozwoju 
sportu kwalifikowanego. 
2. Odr�bne przepisy  reguluj�: 

1) zasady i tryb udzielania wsparcia w formie pomocy organizacyjnej lub pomocy 
rzeczowej dla klubu sportowego lub zawodnika, 
2) warunki i tryb udzielania wsparcia finansowego w formie stypendiów sportowych 
dla zawodników oraz nagród i wyró�nie� dla zawodników, trenerów i działaczy 
sportowych. 

3. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje si� do dotacji na sfinansowanie lub 
dofinansowanie celu publicznego zwi�zanego z zadaniami Miasta Sandomierza z 
zakresu kultury fizycznej, udzielanych z bud�etu miasta Sandomierza  na  zasadach  i  
w  trybie  okre�lonych  w  art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z pó�n. zm.).  
 

§ 2. 
 
Ilekro� w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) sporcie kwalifikowanym - nale�y przez to rozumie� okre�lon� w art. 3 pkt 3 i 4 
ustawy z dnia 29 listopada 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 15, poz. 
1298; z pó�n. zm.) form� aktywno�ci ludzkiej zwi�zan� z uczestnictwem we 
współzawodnictwie sportowym, jako indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji osób 
zmierzaj�cych do uzyskania wła�ciwych dla danej dyscypliny sportu rezultatów, 
stanowi�cej współzawodnictwo organizowane lub prowadzone w tej dyscyplinie 
sportu przez polski zwi�zek sportowy lub podmiot działaj�cy z jego upowa�nienia; 
2)  klubie  sportowym  –  nale�y  przez  to  rozumie�  prowadz�c�   działalno��  
w zakresie sportu kwalifikowanego osob� prawn� utworzon� na podstawie 
odr�bnych przepisów, w tym uczniowski klub sportowy, albo prowadz�c� tak� 
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działalno�� osob� fizyczn� b�d�c� przedsi�biorc� w rozumieniu przepisów ustawy  z  
dnia  2  lipca  2004. r. o swobodzie działalno�ci gospodarczej (Dz. U.  
z 2007 r. Nr 155, poz. 1095; z pó�n. zm.); 
3) dotacji – nale�y przez to rozumie� udzielone klubowi sportowemu, na    
warunkach  i  trybie  przewidzianym  w  niniejszej  uchwale wsparcie finansowe  
w formie  dotacji celowej z art. 106 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z pó�n. zm.), która jest 
przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu słu��cego rozwojowi 
sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Sandomierza; 
4) projekcie – nale�y przez to rozumie� przedsi�wzi�cie realizowane przez klub 
sportowy,   stanowi�ce   wydatki   bie��ce   lub   maj�tkowe   tego   klubu, które  
w sposób bezpo�redni przyczyni� si� do rozwoju sportu kwalifikowanego na 
obszarze Miasta Sandomierza; 
5) wnioskodawcy – nale�y przez to rozumie� klub sportowy, który na warunkach i w 
trybie niniejszej uchwały zło�y wniosek o udzielanie dotacji na projekt; 
6) beneficjencie – nale�y przez to rozumie� klub sportowy, któremu w trybie 
niniejszej uchwały przyznano dotacj� na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu; 
7) umowie – nale�y przez to rozumie� umow� o dotacj� mi�dzy Gmin� Sandomierz  
i  beneficjentem,  której  tre��  reguluje  przepis  art. 130 w zw. z art. 189a.\ ustawy 
okre�lonej w pkt 3 i postanowienia niniejszej uchwały. 

 
§ 3. 

 
1. W celu rozwoju sportu kwalifikowanego w Mie�cie Sandomierzu ustala si� warunki i 
tryb post�powania w zakresie wspierania finansowego klubów sportowych oraz innych 
podmiotów zwanych dalej „beneficjentami”. 
2. Wy�ej wymienione wsparcie finansowe dla podmiotów prowadz�cych działalno�� na 
terenie Sandomierza mo�e by� przeznaczone na przykład na: 
1) sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków bie��cych z tytułu przygotowa� klubu 
lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie w okre�lonej dyscyplinie 
sportu kwalifikowanego;  
2) sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków bie��cych z tytułu udziału klubu lub 
zawodnika w konkretnych zawodach w okre�lonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego; 
3) sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków bie��cych z tytułu utrzymania lub 
remontu obiektów i urz�dze� sportowych słu��cych uprawianiu sportu kwalifikowanego; 
4) sfinansowanie  lub   dofinansowanie   wydatków   bie��cych   lub   maj�tkowych  
z tytułu zakupu sprz�tu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprz�tu sportowego 
słu��cego uprawianiu sportu kwalifikowanego; 
5) sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków maj�tkowych z tytułu budowy lub 
modernizacji obiektu lub urz�dzenia sportowego słu��cego uprawianiu sportu 
kwalifikowanego; 
6) sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków bie��cych z tytułu organizacji imprez 
sportowych w Sandomierzu w okre�lonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego. 
3. �rodki finansowe przekazane klubom na realizacj� projektów w zakresie rozwoju 
sportu kwalifikowanego nie mog� by� przeznaczone na wydatki z tytułu: 
1) kar, mandatów i  innych opłat sanacyjnych nało�onych na klub sportowy lub 
zawodnika tego klubu; 
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2) zobowi�za� klubu sportowego z zaci�gni�tej po�yczki, kredytu lub wykupu papierów 
warto�ciowych, oraz kosztów obsługi zadłu�enia.  
 

§ 4. 
 
Kwoty dotacji przeznaczonych na finansowanie w/w celów okre�lane s� na dany rok w 
uchwale bud�etowej.  

§ 5. 
 
1. Ustala si� nast�puj�ce warunki ubiegania si� o udzielenie dotacji celowej na 
prowadzenie szkolenia sportowego przez podmioty wymienione w § 3: 
1)   zrzeszanie    zawodników     uprawiaj�cych     okre�lon�     dyscyplin�     sportu  
i posiadaj�cych licencj� zawodnika, kart� zgłoszenia lub inny dokument uprawniaj�cy do 
uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym. 
2) uprawianie dyscypliny olimpijskiej lub nie olimpijskiej. 
2. Ustala si� nast�puj�ce warunki ubiegania si� o udzielenie dotacji celowej na 
organizacj� imprez sportowych przez podmioty wymienione w § 3: 
1) organizowanie imprezy sportowej o zasi�gu mi�dzynarodowym lub ogólnokrajowym, 
2) organizowanie imprezy sportowej o zasi�gu lokalnym, je�eli impreza ta przyczynia si� 
do istotnej popularyzacji danej dyscypliny sportowej. 
 

§ 6. 
 
Dotacj� celow� przyznaje si� Beneficjentowi w formie wsparcia finansowego projektu 
Beneficjenta na sfinansowanie lub dofinansowanie jego realizacji. 
 

§ 7. 
 
1. W celu udzielenia dotacji, o których mowa w § 6 Burmistrz Miasta Sandomierza 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacj� projektów z zakresu rozwoju sportu 
kwalifikowanego na terenie Sandomierza, co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem. 
2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawiera� informacje o: 
1) wysoko�ci �rodków bud�etowych przeznaczonych na realizacj� projektów 
Beneficjentów; 
2) zasadach przyznawania dotacji celowych; 
3) terminach i warunkach realizacji projektów; 
4) terminie składania ofert; 
5) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert; 
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza si� w Biuletynie Informacji 
Publicznej,   a   tak�e   na   tablicy   ogłosze�   w    siedzibie    Urz�du    Miejskiego  
w Sandomierzu. Ogłoszenie mo�e tak�e nast�pi� w inny sposób zapewniaj�cy dost�p 
podmiotów zainteresowanych do informacji. 
 

§ 8. 
  
Kolejne konkursy mog� by� ogłaszane w miar� potrzeb i mo�liwo�ci finansowych, w 
ci�gu roku bud�etowego. 
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§ 9. 

 
Po   ogłoszeniu   konkursu   przez  Burmistrza Miasta Sandomierza oferty - wnioski  
o przyznanie wsparcia finansowego składa si� w Biurze Obsługi Interesanta Urz�du 
Miejskiego w Sandomierzu. 

§ 10. 
 
Oferta Beneficjenta, zło�ona na druku, którego wzór stanowi zał�cznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały, powinna zawiera� w szczególno�ci: 
1) dane na temat oferenta; 
2) wysoko�� kwoty wnioskowanej na realizacj� projektu; 
3) nazw� i opis projektu proponowanego do realizacji; 
4) harmonogram planowanych działa� w celu realizacji projektu; 
5) kalkulacj� przewidywanych kosztów realizacji projektu; 
6) informacj� o przewidywanych �ródłach finansowania projektu; 
7) informacj� o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniaj�cych 
realizacj� projektu; 
8) informacje  o  wcze�niejszej  działalno�ci  podmiotu składaj�cego ofert� – w tym  
w zakresie, którego dotyczy projekt. 
 

§ 11. 
 
Oferty zło�one w konkursie rozpatruje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza 
Miasta Sandomierza w drodze zarz�dzenia. 
 

§ 12. 
 
1. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert: 
1) ocenia mo�liwo�� realizacji projektów oferowanych do realizacji przez beneficjentów; 
2) ocenia    przedstawion�    kalkulacj�    kosztów    realizacji    projektów,  w   tym  
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; 
3) uwzgl�dnia wysoko�� �rodków publicznych przeznaczonych na realizacj� projektu. 
2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie tak�e, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert została zgłoszona jedna oferta. 
 

§ 13. 
 
1. Komisja Konkursowa przekazuje Burmistrzowi Sandomierza swoj� opini� dotycz�c� 
wszystkich projektów zło�onych w post�powaniu o udzielenie dotacji celowej wraz z 
protokołami z jej posiedze�. 
2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych projektów dokonuje Burmistrz Miasta 
Sandomierza. 
 

§ 14. 
 
Oferta winna by� rozpatrzona w terminie nie przekraczaj�cym 1 miesi�ca. 
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§ 15. 

 
Wyniki konkursu zamieszczane s� w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

§ 16. 
 

1. Beneficjenci   realizuj�  oferowane projekty na zasadach okre�lonych w umowie, 
a organ administracji publicznej przekazuje na realizacj� projektów odpowiednie �rodki 
publiczne w formie dotacji celowych. 
2. Umowa, której wzór stanowi zał�cznik Nr 2 do niniejszej uchwały, o której mowa w 
ust. 1, wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa�no�ci. 
3. Beneficjenci s� zobowi�zani do wyodr�bnienia w ewidencji  ksi�gowej  �rodków 
otrzymanych na realizacj� umowy, o której mowa w ust. 1. -  czyli do prowadzenia 
wyodr�bnionej dokumentacji finansowo ksi�gowej �rodków finansowych otrzymanych 
jako dotacja celowa na realizacj� projektu, a tak�e do prowadzenia wszelkiej innej 
dokumentacji umo�liwiaj�cej ocen� realizacji projektu pod wzgl�dem rzeczowym i 
finansowym, 
 

§ 17. 
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza si�, za zgod� stron, mo�liwo�� 
zmiany w ci�gu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji projektu w formie 
aneksu do umowy. 
 

§ 18. 
 
Dotacj� na realizacj� projektu przekazuje si� na rachunek bankowy Beneficjenta na 
warunkach okre�lonych w umowie. 
 

§ 19. 
 

1. Sprawozdanie z realizacji projektu okre�lonego w umowie, którego wzór stanowi 
zał�cznik Nr 3 do niniejszej uchwały, nale�y sporz�dzi� w terminie 30 dni po upływie 
terminu, na który umowa została zawarta, z zastrze�eniem ust. 2. 
2. Okresem sprawozdawczym jest rok bud�etowy. 

§ 20. 
 
Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
 

§ 21. 
Uchwała   wchodzi   w   �ycie   po   upływie   14   dni   od   daty  jej opublikowania  
w Dzienniku Urz�dowym Województwa �wi�tokrzyskiego. 

Przewodnicz�cy 
Rady Miasta 

Janusz Sochacki 


