UCHWAŁA NR XXX/186/2021
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Rawski
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 920), art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) oraz
art. 221 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu
Rawskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa warunki i tryb finansowania realizacji zadania własnego Powiatu Rawskiego
w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Powiatu
Rawskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Rawskiego na wsparcie zadania
z zakresu rozwoju sportu na terenie Powiatu Rawskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Określa się wzór sprawozdania z realizacji zadania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/158/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia
14 września 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Rawski
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 4179) zmieniona uchwałą Nr XXX/161/2017 Rady Powiatu Rawskiego
w Rawie Mazowieckiej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Rawski (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 4674).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego
Maria Charążka
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/186/2021
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez Powiat Rawski
§ 1. 1. Powiat Rawski wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające jego rozwojowi.
2. Przez cel publiczny z zakresu sportu, który Powiat Rawski zamierza osiągnąć rozumie się:
1) zapewnienie warunków niezbędnych do występów w określonej klasie rozgrywkowej lub zdobycia pozycji
medalowych na danych imprezach;
2) zapewnienie warunków niezbędnych do osiągania wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów
sportowych;
3) poprawę warunków uprawiania sportu;
4) zwiększenie dostępności mieszkańców do działalności sportowej lub obiektów sportowych;
5) pobudzanie inicjatyw społecznych w zakresie organizacji (nowych) imprez sportowych;
8) promocję sportu i aktywnego stylu życia;
9) poprawę kondycji fizycznej mieszkańców Powiatu Rawskiego
działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe;

poprzez zwiększenie dostępności

do

10) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców
Powiatu Rawskiego.
§ 2. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 2, udzielane będzie w formie dotacji celowej na prowadzenie
statutowej działalności sportowej, która 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 wynagrodzenia kadry szkoleniowej
- jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma
dotację lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten
klub.
2. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się w uchwale budżetowej Powiatu Rawskiego.
§ 3. 1. O dotacje celowe mogą ubiegać się kluby sportowe niezaliczone do sektora finansów publicznych
i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność sportową na terenie Powiatu Rawskiego oraz
realizujące cel publiczny z zakresu sportu.
2. Dotacje na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać podmiot, o którym mowa w ust. 1,
jeżeli:
1) realizuje cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2;
2) promuje wizerunek Powiatu Rawskiego jako powiatu stwarzającego warunki dla rozwoju sportu;
3) zapewnia udział środków własnych na realizację zadania.
3. Kwota dofinansowania ze strony Powiatu Rawskiego nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów
poniesionych na realizację danego zadania.
4. Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
§ 4. 1. Zarząd Powiatu Rawskiego w drodze uchwały ogłasza otwarty konkurs wskazując:
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1) rodzaj zadania;
2) wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania;
3) termin i miejsce składania wniosków;
4) termin i warunki realizacji zadania;
5) kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru wniosków;
6) wykaz załączników, które należy dołączyć do wniosku.
2. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/186/2021 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie
Mazowieckiej z dnia 23 kwietnia 2021 r.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Powiatu Rawskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu z ust. 1 pkt 3.
4. Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego
w Rawie Mazowieckiej.
§ 5. 1. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
2. Do oceny wniosków Zarząd Powiatu Rawskiego powołuje komisje konkursową w składzie co najmniej
3 osobowym.
3. Do zadań komisji należy:
1) dokonanie formalnej i merytorycznej oceny wniosków;
2) przedłożenie Zarządowi Powiatu Rawskiego swojej opinii z przeprowadzonej oceny.
4. Ocena formalna polega m.in. na sprawdzeniu, czy:
1) wniosek został złożony przez uprawniony podmiot realizujący cel publiczny z zakresu sportu;
2) wniosek został złożony w terminie i w sposób określony w niniejszej uchwale;
3) wniosek zawiera minimalną wymaganą wysokość wkładu własnego środków finansowych;
4) wniosek został podpisany przez osobę/y umocowaną/e do reprezentacji klubu;
5) wniosek zawiera wszystkie wymagane załączniki;
6) z wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że zawiera wszystkie informacje niezbędne do oceny
wniosku.
5. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne możliwe do uzupełnienia Przewodniczący Zarządu Powiatu
Rawskiego wyznacza termin i wzywa klub do ich usunięcia. Wniosek, który nie zostanie uzupełniony
w wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywany.
6. Ocenie merytorycznej podlegają wnioski spełniające wymogi formalne.
7. Dokonując oceny merytorycznej wniosku, komisja bierze pod uwagę:
1) znaczenie zadania dla Powiatu Rawskiego;
2) zgodność wniosku z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2;
3) wysokość środków w budżecie przeznaczonych na realizację danego zadania;
4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania;
5) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego i harmonogramu zadania;
6) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę.
8. Dopuszcza się możliwość wezwania klubu w celu doprecyzowania warunków i zakresu realizacji zadania
oraz ustalenia wysokości dotacji niezbędnej do realizacji zadania.
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§ 6. 1. Warunkiem przyznania dotacji na realizację zadania jest zaplanowanie wydatku w budżecie Powiatu
Rawskiego.
2. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Rawskiego po zapoznaniu się z oceną komisji
konkursowej. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie.
3. Informacja o wysokości udzielonej dotacji podawana jest do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
jej na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej.
4. Zarząd Powiatu Rawskiego może udzielić dotacji mniejszej niż wnioskowana, wówczas klub dokonuje
aktualizacji oferty lub poszczególnych jej pozycji.
5. Podmiot, któremu przyznano dotację zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach
określonych w umowie.
6. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w trybie uchwały
oraz dotacją udzieloną z budżetu Powiatu Rawskiego na zasadach, o których mowa w ustawie o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie.
§ 7. 1. Warunkiem przyznania dotacji celowej jest:
1) dokonanie aktualizacji wniosku lub poszczególnych jego pozycji (w przypadku przyznania dotacji niższej niż
wnioskowano);
2) zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku
zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie aneksu do umowy.
§ 8. 1. Z każdym wnioskodawcą, którego wniosek został wybrany do realizacji, Zarząd Powiatu Rawskiego
zawiera umowę o dotację celową, z zastrzeżeniem ust. 2. Umowa określa szczegółowe warunki realizacji,
finansowania i rozliczania zadania.
2. Odstąpienie od zawarcia umowy może nastąpić na skutek:
1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków;
2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym,
a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.
§ 9. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy podmiotu, który otrzymał dotację, na
warunkach określonych w umowie.
§ 10. 1. Wykonanie zadania i wydatkowanie związanej z nim dotacji podlega kontroli Zarządu Powiatu
Rawskiego.
2. Podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z realizacji zadania
określonego w umowie w terminie nie dłuższym niż 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.
3. Sprawozdanie z wykonania zadania klub sporządza na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
XXX/186/2021 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 23 kwietnia 2021 r.
4. Dotacje pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, niewykorzystane w całości na realizację zadania,
bądź wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do Starostwa Powiatowego w Rawie
Mazowieckiej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305).
§ 11. Zarząd Powiatu Rawskiego poprzez upoważnionych pracowników Starostwa Powiatowego w Rawie
Mazowieckiej sprawuje kontrole prawidłowości wykonania zadania przez klub, w tym wydatkowania udzielonej
dotacji. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie realizacji zadania oraz po jego zakończeniu, do czasu
określonego w umowie.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/186/2021
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
WZÓR WNIOSKU
(pieczęć wnioskodawcy)

(data złożenia/wpływu wniosku)

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Rawskiego
na wsparcie zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Powiatu Rawskiego pod nazwą :
1. DANE WNIOSKODAWCY
Nazwa: ............................................................................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................................................................
Telefon, e-mail: ...............................................................................................................................................
Forma prawna: ...............................................................................................................................................
Numer w KRS lub innym rejestrze: ...............................................................................................................
Data wpisu, rejestracji lub utworzenia podmiotu: .........................................................................................
REGON: ........................................... NIP: .....................................................................................................
Przedmiot działalności statutowej: .................................................................................................................
Nr rachunku bankowego: ...............................................................................................................................
Nazwisko i imię, funkcja oraz telefon kontaktowy osoby upoważnionej do składania wyjaśnień i uzupełnień
dotyczących wniosku oraz podpisania umowy: ...............................................................................................
2. OPIS REALIZACJI ZADANIA
Nazwa zadania: ................................................................................................................................................
Miejsce wykonania zadania: ............................................................................................................................
Cel zadania: .....................................................................................................................................................
Szczegółowy opis zadania (spójny z kosztorysem) ..........................................................................................
................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Zakładane rezultaty realizacji zadania: .............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Termin wykonania zadania: .............................................................................................................................
3. KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA
Lp.

Rodzaj kosztów

Koszt całkowity

Z tego z wnioskowanej
dotacji

Z tego z finansowych
środków własnych, środków
z innych źródeł

Ogółem:
4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA
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Źródła finansowania

zł

%

Wnioskowana kwota dotacji
Środki własne
Środki z innych źródeł
Łączny koszt zadania

100%

Załączniki:
1) .....................................................................................................................
2) .....................................................................................................................
3) .....................................................................................................................
4) .....................................................................................................................
Oświadczam(-my), że:
1. Proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności wnioskodawcy.
2. Wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
..........................................................................................................................................................................
(pieczęć wnioskodawcy i podpis osoby upoważnionej lub podpis osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/186/2021
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
WZÓR SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE)
z realizacji zadania
(nazwa zadania)
realizowanego w okresie od ....................................... do ................................................................................
określonego w umowie nr ................................................................................................................................
zawartej w dniu ................................................. pomiędzy..............................................................................
...............................................................................................a........................................................................
..........................................................................................................................................................................
CZĘŚĆ I.
sprawozdanie merytoryczne
1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku? Jeśli nie - dlaczego?
2. Opis wykonania zadania

3. Opis osiągniętych rezultatów

CZĘŚĆ II.
sprawozdanie z wykonania wydatków
1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)
Lp.

Rodzaj kosztów zgodnie z
kosztorysem
Koszt całkowity

Całość zadania (zgodnie z
umową)
Z tego z
wnioskowanej
dotacji

Z tego ze
środków
własnych
Dotowanego
i innych
źródeł

Całość zadania (koszty ostateczne)
Koszt
całkowity

Z tego z
wnioskowanej
dotacji

Z tego ze
środków
własnych
Dotowanego
i innych
źródeł

1.

Ogółem:
2. Rozliczenie ze względu na źródła finansowania
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Źródło finansowania

Całość zadania
(zgodnie z umową)

Bieżący okres sprawozdawczy- za okres
realizacji zadań

%

zł

%

zł

Koszty pokryte z dotacji
Koszty pokryte ze środków
własnych Dotowanego,
środków z innych źródeł
Ogółem:
Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu: .......................................................................
.........................................................................................................................................................................
3. Zestawienie faktur (rachunków)
Lp.

Numer
dokumentu
księgowego

Data
wystawienia
dokumentu
księgowego

Numer
pozycji
kosztorysu

Nazwa
wydatków

Kwota
(zł)

Z tego ze
środków
pochodzących
z dotacji (zł)

Z tego ze środków
własnych Dotowanego

1.

CZĘŚĆ III.
Dodatkowe informacje
Załączniki:
1) ...............................................................
2) .................................................................
3) .................................................................
4) .................................................................
Oświadczam(-my), że:
1. Od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny dotowanego.
2. Wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym.
3. Wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.
....................................................................................................................................................................
(pieczęć dotowanego i podpis osoby upoważnionej lub podpis osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu dotowanego)
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Uzasadnienie
Jednym z zadań samorządu powiatowego jest wspieranie i organizacja współzawodnictwa sportowego na
terenie powiatu. Podjecie uchwały w sprawie dofinansowania rozwoju sportu poprzez Powiat Rawski, posłuży
podniesieniu poziomu sportowego uprawianych dyscyplin sportowych przez zawodników w klubach
sportowych funkcjonujących na terenie Powiatu Rawskiego oraz umożliwi im wsparcie finansowe, zgodnie
z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133).
Uchwała posłuży umasowieniu sportu i promocji Powiatu Rawskiego.
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