Projekt
UCHWAŁA Nr ………/2018
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia …………………..

w sprawie: określenia celu publicznego, warunków i trybu finansowania realizacji zadania
własnego gminy określonego w art. 27 ust 1 i 2, art. 28 ustawy o sporcie.

Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku
z art. 27 ust 1 i 2, art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.)

Uchwala się, co następuje :
§ 1. 1. Uchwała określa cel publiczny w odniesieniu do realizacji zadania własnego,
przewidzianego w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (zwanej dalej
ustawą o sporcie), polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych,
sprzyjających rozwojowi sportu.
2. Uchwała określa warunki i tryb finansowania realizacji zadania własnego, określonego
w art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie
§ 2. 1. Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
stanowi zadanie własne Gminy Reszel i jest wykonywane poprzez przyzywanie dotacji
celowych dla klubów sportowych.
2. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale
budżetowej Gminy.
§ 3. Określa się cel publiczny z zakresu sportu, który zamierza osiągnąć Gmina Reszel przez:
1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego
upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia;

mieszkańców

poprzez

4) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie
mieszkańców Gminy Reszel.

§ 4. 1. Kluby sportowe, działające na obszarze Gminy Reszel niedziałające w celu osiągnięcia
zysku, mogą otrzymać dotacje celową.
2. Dotacja, o której mowa w § 4 ust. 1 ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa
w § 3 niniejszej uchwały 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,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia
sportowego,
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagradzania kadry szkoleniowej.
§ 5. Dotacja nie będzie udzielana na:
Prowadzenie działalności gospodarczej podmiotu,
Zakupy inwestycyjne gruntów i budynków oraz ich remontów,
Pokrycie deficytu działalności podmiotu,
Pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotu,
Pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem wyodrębnionego rachunku bankowego
podmiotu,
6) Na realizację zadań już finansowanych z budżetu Gminy na mocy przepisów
szczególnych.
1)
2)
3)
4)
5)

§ 6. 1. Rada miejska w Reszlu corocznie w uchwale budżetowej określa, w miarę możliwości
finansowych budżetu, wysokość środków na realizację zadań przez podmioty wymienione
w § 5.
2. Burmistrz Reszla podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty
w Gminie Reszel oraz ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Reszlu
zakres zadań, na który dotacje mogą być udzielone w danym roku budżetowym.
3. Postępowanie o udzielenie dotacji podmiotom ubiegającym się o realizację zadań Gminy
prowadzone jest w trybie otwartego konkursu ofert.
4. Burmistrz Reszla ogłasza otwarty konkurs ofert w terminie 30 dni poprzedzających
realizację danego zadania.
5. Ogłoszenie winno zawierać w szczególności informację o:
1) rodzaju zadania,
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
3) zasadach przyznawania dotacji,
4) terminach i warunkach realizacji zadania,

5) terminach i miejscu składania ofert,
6) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie wyboru oferty,
7) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia konkursu ofert
i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi
kosztami z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym
do otrzymania dotacji z budżetu Gminy Reszel.
6. Ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej,
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Reszlu.
7. Podmiot, który ubiega się o udzielenie dotacji zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę na
realizację zadania publicznego zgodnie ze wzorem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
8. Otwarcia ofert, sprawdzenia ich zgodności pod względem formalnym i merytorycznym,
dokonuje komisja konkursowa powołania zarządzeniem Burmistrza.
9. Zasady działania komisji konkursowej określa Program Współpracy Gminy Reszel
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10. Dokonując oceny przedłożonych ofert bierze się pod uwagę w szczególności:
1) Doświadczenie w realizacji zadań publicznych w zakresie określonym w ofercie (takich
samych lub podobnych)
2) Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania
3) Planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków
pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego
4) Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
i praca społeczna członków
5) Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków
na realizację zadań publicznych
11. W przypadku oferty niekompletnej bądź niejasnych zapisów w ofercie, komisja wzywa
oferenta do uzupełnienia braków bądź wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania.
12. Jeżeli w wyznaczonym terminie oferent nie uzupełni braków bądź nie udzieli wyjaśnień
ofertę odrzuca się bez rozpatrzenia.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr VI/22/2011 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 20 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia celu publicznego, warunków i trybu finansowania realizacji zadania
własnego gminy określonego w art. 27 ust. 1 i 2, art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie.
§ 8.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

