
UCHWAŁA NR XXXI/128/2009 RADY GMINY BIELAWY 
 

z dnia 27 lutego 2009 r. 
 

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, 
rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Bielawy 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 
r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym 
(Dz.U. Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. Nr 64, poz. 448, Nr 136, poz. 970 oraz z 2007 r. Nr 34, poz. 206 i 
Nr 171, poz. 1208), Rada Gminy Bielawy uchwala, co następuje: 
 § 1. 1. Określa się warunki i tryb wspierania, w tym finansowego, przez Gminę Bielawy 
rozwoju sportu kwalifikowanego. 

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz dotacji udzielanych na podstawie innych odrębnych 
przepisów. 

§ 2. Wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego następuje w formie dotacji 
przyznawanej na warunkach i w trybie określonym w niniejszej uchwale. 

§ 3. O dotację mogą się ubiegać podmioty, które: 
1) biorą udział w rozgrywkach sportowych objętych regulaminem polskich związków sporto-

wych; 
2) prowadzą działalność w granicach administracyjnych Gminy Bielawy; 
3) prowadzą szkolenia w grupach dziecięcych, młodzieżowych, seniorskich; 
4) posiadają licencję przyznawaną przez właściwy polski związek sportowy. 

§ 4. 1. Wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu kwalifikowane-
go, może być udzielone przez Wójta Gminy Bielawy w oparciu o wniosek złożony przez ubiega-
jącego się o wsparcie. 

2. Wniosek, o którym mowa winien być złożony w terminie: 
1) do dnia 30 września roku budżetowego, jeżeli przedsięwzięcie ma być rozpoczęte i zakończo-

ne w roku następnym. 
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
4. Do wniosku należy dołączyć (potwierdzone za zgodność z oryginałem): 

1) kserokopię licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach lub zawodach odpowiedniego 
polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu; 

2) kserokopię licencji trenera lub instruktora uprawniającą do prowadzenia zajęć w zakresie 
sportu kwalifikowanego, odpowiedniego polskiego związku sportowego lub działającego z 
jego upoważnienia związku sportowego działającego w danej dyscyplinie sportu; 

3) kserokopię wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo z ewidencji 
właściwych dla formy organizacyjnej danego podmiotu, wystawiony najpóźniej na 3 miesią-
ce przed terminem składania wniosku; 

4) odpis statutu pomiotu; 
5) wniosek o dotację w celu udzielenia wsparcia klub sportowy powinien złożyć w Urzędzie 

Gminy w Bielawach w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Wniosek na realizację w za-
kresie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Bielawy”. 

§ 5. 1. Dotacje udzielane na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego mogą być 
przeznaczone wyłącznie na niżej określone zadania: 
1) organizacja i udział w zawodach w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego, 
 w tym koszty na: 
 a) wynajem obiektów na zawody i treningi,  
 b) opłaty statutowe i regulaminowe na rzecz związków i klubów,  
 c) opłaty sędziowskie,  
 d) służby porządkowe,  
 e) transport, koszty przejazdów, koszty delegacji służbowych na zawody,  



 f) opieka medyczna, lekarstwa, odnowa biologiczna i odżywki oraz ubezpieczenia; 
2) szkolenia zawodników lub drużyn dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich; 
3) wydatków z tytułu utrzymania urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu kwalifiko-

wanego. 
2. Z dotacji nie mogą być finansowane: 

1) zapłaty kar, mandatów i innych sankcji nałożonych na podmiot, w tym klub sportowy lub 
zawodnika tego klubu; 

2) transferu zawodnika z innego klubu; 
3) premii dla zawodników; 
4) remontu budynków; 
5) zakupów inwestycyjnych; 
6) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy. 

§ 6. 1. Oceny wniosków dokonuje Komisja powołana przez Wójta Gminy Bielawy w dro-
dze zarządzenia, zwana dalej „Komisją”. 

2. W skład Komisji wchodzi: 
1) przedstawiciel Rady Sportu Gminy Bielawy; 
2) Inspektor Referatu Kultury i Sportu Urzędu Gminy Bielawy; 
3) Skarbnik Gminy Bielawy; 
4) Sekretarz Gminy Bielawy. 

3. Szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy Komisji określa Regulamin wprowadzony 
zarządzeniem Wójta Gminy Bielawy. 

§ 7. Wsparcie finansowe może być przyznane do wysokości 95% planowanych kosztów 
realizacji zadania. 

§ 8. 1. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji będzie brane pod uwagę 
przede wszystkim: 
1) rodzaj działalności sportowej; 
2) ilość uczestników objętych realizacją zadania; 
3) wartość merytoryczną wniosku; 
4) kalkulację kosztów realizacji zadania oraz oczekiwaną wysokość dotacji, możliwość realizacji 

zadania przez wnioskodawcę; 
5) dotychczasową współpracę klubu sportowego z Gminą, w tym staranne i terminowe wywią-

zywanie się z zawartych umów. 
§ 9. 1. Wójt Gminy Bielawy opublikuje w BIP i na tablicy ogłoszeń wysokość kwoty dota-

cji, jaką zabezpieczono na rozwój sportu kwalifikowanego. 
2. Wójt Gminy Bielawy opublikuje w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bielawy, 

przedsięwzięcia i kwoty dotacji podmiotom wykonującym przedsięwzięcia z zakresu sportu kwa-
lifikowanego. 

3. Wójt Gminy Bielawy zawiadamia podmioty wnioskujące o dotację o wynikach prze-
prowadzonego postępowania, tj. o przedsięwzięciach i kwotach dotacji na ich realizację. 

§ 10. 1. Uruchomienie środków na realizację przedsięwzięcia nastąpi na podstawie 
umowy o dotację, zawartej pomiędzy Urzędem Gminy Bielawy a podmiotem, zwanym dalej „Do-
towanym”. 

2. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Dotacja przekazywana będzie na rachunek bankowy po podpisaniu umowy na wyod-

rębniony rachunek bankowy Dotowanego, wskazany w umowie. 
4. Termin przekazania dotacji określi umowa. 
5. Dotacja powinna być wykorzystana w trakcie roku budżetowego, na który została 

przyznana. 
6. Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż rok budżetowy. 
7. Umowa, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
§ 11. W trakcie realizacji zadania Gmina Bielawy ma prawo do oceny realizacji zadania, a 

w szczególności: 
1) żądania informacji o jego przebiegu; 
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania; 
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; 
4) wglądu do dokumentacji księgowości oraz sporządzania kserokopii dokumentów. 

§ 12. 1. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu na 
podstawie sprawozdania zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 



2. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z reali-
zacji przedsięwzięcia: 
1) półrocznego, w terminie do 15 lipca, roku w którym obowiązuje przedsięwzięcie; 
2) rocznego, w terminie do 15 dni po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia; 
3) niewykorzystana przez Dotowanego kwota dotacji, podlega zwrotowi do budżetu Gminy, w 

terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania lub odstąpienia od jego realizacji; 
4) Wójt Gminy Bielawy przekaże informację o wykorzystaniu dotacji udzielonym podmiotom 

wykonującym przedsięwzięcia z zakresu sportu kwalifikowanego przy sprawozdaniu rocznym 
z wykonania budżetu Gminy. 

§ 13. Wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 2 uchwały dotyczący realizacji zadań w 2009 
roku winien być złożony w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielawy. 
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
 
 

Przewodniczący Rady 
Gminy Bielawy: 

Andrzej Zimiński 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 


