
Uchwała Nr XXXVII/210/2009 

Rady Gminy Przytoczna 

z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na 
terenie Gminy Przytoczna

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 późn. zm.), art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym 

(Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne 

§ 1. Określa się warunki i tryb wspierania finansowego przez gminę Przytoczna przedsięwzięć z zakresu 
sportu kwalifikowanego organizowanych przez kluby sportowe, uczestniczące we współzawodnictwie 
sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy
lub podmiot działający z jego upoważnienia. 

§ 2. Wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego następuje w formie dotacji celowej, zwanej 
dotacją, przyznawanej klubowi sportowemu na warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale. 

Rozdział 2

Warunki otrzymania wsparcia 

§ 3. 1. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu obejmujące
dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu: 

2. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane: 

3. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu będzie przekazanie klubom sportowym środków 
finansowych na poczet kosztów przedsięwzięcia, jednorazowo lub w transzach. 

4. Kolejne konkursy mogą być ogłaszane w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy. 
5. W danym roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu 

Gminy Przytoczna dotację na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty będzie 
oddzielnym wnioskiem, umową, sprawozdaniem. 

6. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w trybie 
innych przepisów. 

Rozdział 3

Tryb udzielenia dotacji 

§ 4. 1. Organem przyznającym dotację na projekt służący rozwojowi sportu kwalifikowanego jest Wójt 

Gminy Przytoczna. 
2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 
3. W celu wyboru wniosków, Wójt Gminy Przytoczna w drodze Zarządzenia ogłasza konkurs, w którym 

określa: 

4. W drodze Zarządzenia Wójt Gminy Przytoczna powołuje komisję konkursową co najmniej z 14 
dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu wskazanego w ust. 3 pkt e, ogłoszenie zamieszcza się 
w Biuletynie Informacji Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Przytoczna. 

5. Wójt Gminy Przytoczna może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie 
dodatkowych informacji lub dokumentów. 

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy 

Przytoczna wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. 
7. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia. 
8. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności: 

9. Warunkiem przyznania dotacji na realizację przedsięwzięcia jest zaplanowanie wydatku w budżecie 
gminy. 

§ 5. 1. Wybór wniosków dokonywany jest w ramach dwóch etapów procedury konkursowej. 

2. W pierwszym etapie konkursu Wójt Gminy Przytoczna, po zapoznaniu się z opinią Komisji 
Konkursowej: 

3. W ramach drugiego etapu konkursu Wójt Gminy Przytoczna: 

Rozdział 4

Umowa o dotację i rozliczenie dotacji 

§ 6. 1. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, Wójt Gminy 

Przytoczna zawiera umowę o realizację przedsięwzięcia. 
2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej ostateczny projekt przedsięwzięcia 

zaakceptowany przez Wójta Gminy Przytoczna. 

3. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego 
aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej 
dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń projektu z ust. 2. 

4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2. 
5. W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie 

przez beneficjenta przesunięć pomiędzy propozycjami kosztorysu projektu do 25% istniejącej pozycji 
kosztorysowej. 

§ 7. 1. Do rozliczenia dotacji stosuje się ustalenia umowy o realizację przedsięwzięcia. 
2. Wzór sprawozdania z wykonania przedsięwzięcia z zakresu sportu kwalifikowanego stanowi załącznik 

Nr 3 do uchwały. 

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

U Z A S A D N I E N I E 

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. Nr 171, poz. 1209) wprowadzono zmiany umożliwiające wspieranie finansowe sportu 
kwalifikowanego przez jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego określa w drodze uchwały warunki i tryb wspierania – w tym 
finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego. Powyższa uchwała przyczyni się do dobrego rozwoju sportu 
na terenie Gminy Przytoczna zwiększając możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego oraz 
organizacyjnego przez kluby z terenu gminy Przytoczna, co w dłuższym okresie spowoduje upowszechnienie 
kultury fizycznej. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest zasadne. 

a) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego 
w tym wynagrodzeń dla trenerów lub instruktorów z kwalifikacjami; 

b) udziału klubu w zawodach w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego;

c) zakupu sprzętu sportowego, odzieży sportowej oraz obuwia dla klubu lub ulepszenia posiadanego 
sprzętu sportowego; 

a) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników;

b) wypłaty stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom;

c) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;

d) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego 
klubu; 

e) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów 
wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia; 

f) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie 
dotacji. 

a) przedmiot zgłaszanych projektów;

b) wysokość kwoty środków przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu oraz formy 
wypłaty dotacji; 

c) termin realizacji przedsięwzięć;

d) warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy ze złożonych wniosków;

e) termin składania wniosków.

a) znaczenie zgłoszonego wniosku dla rozwoju sportu kwalifikowanego lub współzawodnictwo sportowe 
i ich rozwój na właściwym poziomie; 

b) wysokość środków przeznaczonych na ogłoszony konkurs;

c) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia;

d) możliwość realizacji zadania przez podmiot;

e) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu gminy Przytoczna.

1) dokonuje wyboru wniosku lub wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na wybrany 
projekt; 

2) poprzez pisemne powiadomienie i ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przytoczna, informuje wnioskodawców o przyznanych kwotach 
dotacji na wybrane projekty, wraz z informacją o projektach, które zostały odrzucone. 

1) uzgadnia z każdym wnioskodawcą treść ostatecznego projektu, z zastrzeżeniem, że: 

a) kwota dotacji z ust. 2 pkt 2 oraz zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie mogą ulec zwiększeniu;

b) wnioskodawca, zgodnie z wynikiem uzgodnień zweryfikuje ostateczną treść projektu w tym zakres 
kosztów wspieranych z dotacji. 

2) ogłasza ostateczny wynik konkursu w sposób z ust. 2 pkt 2 wraz ze wskazaniem:

a) nazwy projektu oraz nazwy i adresu wnioskodawcy;

b) łącznych kosztów projektu;

c) uzasadnienia przyjęcie lub odrzucenia projektu.

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Barski 
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Uchwała Nr XXXVII/210/2009 

Rady Gminy Przytoczna 

z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na 
terenie Gminy Przytoczna

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 późn. zm.), art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym 

(Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne 

§ 1. Określa się warunki i tryb wspierania finansowego przez gminę Przytoczna przedsięwzięć z zakresu 
sportu kwalifikowanego organizowanych przez kluby sportowe, uczestniczące we współzawodnictwie 
sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy
lub podmiot działający z jego upoważnienia. 

§ 2. Wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego następuje w formie dotacji celowej, zwanej 
dotacją, przyznawanej klubowi sportowemu na warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale. 

Rozdział 2

Warunki otrzymania wsparcia 

§ 3. 1. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu obejmujące
dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu: 

2. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane: 

3. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu będzie przekazanie klubom sportowym środków 
finansowych na poczet kosztów przedsięwzięcia, jednorazowo lub w transzach. 

4. Kolejne konkursy mogą być ogłaszane w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy. 
5. W danym roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu 

Gminy Przytoczna dotację na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty będzie 
oddzielnym wnioskiem, umową, sprawozdaniem. 

6. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w trybie 
innych przepisów. 

Rozdział 3

Tryb udzielenia dotacji 

§ 4. 1. Organem przyznającym dotację na projekt służący rozwojowi sportu kwalifikowanego jest Wójt 

Gminy Przytoczna. 
2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 
3. W celu wyboru wniosków, Wójt Gminy Przytoczna w drodze Zarządzenia ogłasza konkurs, w którym 

określa: 

4. W drodze Zarządzenia Wójt Gminy Przytoczna powołuje komisję konkursową co najmniej z 14 
dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu wskazanego w ust. 3 pkt e, ogłoszenie zamieszcza się 
w Biuletynie Informacji Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Przytoczna. 

5. Wójt Gminy Przytoczna może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie 
dodatkowych informacji lub dokumentów. 

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy 

Przytoczna wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. 
7. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia. 
8. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności: 

9. Warunkiem przyznania dotacji na realizację przedsięwzięcia jest zaplanowanie wydatku w budżecie 
gminy. 

§ 5. 1. Wybór wniosków dokonywany jest w ramach dwóch etapów procedury konkursowej. 

2. W pierwszym etapie konkursu Wójt Gminy Przytoczna, po zapoznaniu się z opinią Komisji 
Konkursowej: 

3. W ramach drugiego etapu konkursu Wójt Gminy Przytoczna: 

Rozdział 4

Umowa o dotację i rozliczenie dotacji 

§ 6. 1. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, Wójt Gminy 

Przytoczna zawiera umowę o realizację przedsięwzięcia. 
2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej ostateczny projekt przedsięwzięcia 

zaakceptowany przez Wójta Gminy Przytoczna. 

3. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego 
aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej 
dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń projektu z ust. 2. 

4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2. 
5. W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie 

przez beneficjenta przesunięć pomiędzy propozycjami kosztorysu projektu do 25% istniejącej pozycji 
kosztorysowej. 

§ 7. 1. Do rozliczenia dotacji stosuje się ustalenia umowy o realizację przedsięwzięcia. 
2. Wzór sprawozdania z wykonania przedsięwzięcia z zakresu sportu kwalifikowanego stanowi załącznik 

Nr 3 do uchwały. 

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

U Z A S A D N I E N I E 

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. Nr 171, poz. 1209) wprowadzono zmiany umożliwiające wspieranie finansowe sportu 
kwalifikowanego przez jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego określa w drodze uchwały warunki i tryb wspierania – w tym 
finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego. Powyższa uchwała przyczyni się do dobrego rozwoju sportu 
na terenie Gminy Przytoczna zwiększając możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego oraz 
organizacyjnego przez kluby z terenu gminy Przytoczna, co w dłuższym okresie spowoduje upowszechnienie 
kultury fizycznej. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest zasadne. 

a) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego 
w tym wynagrodzeń dla trenerów lub instruktorów z kwalifikacjami; 

b) udziału klubu w zawodach w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego;

c) zakupu sprzętu sportowego, odzieży sportowej oraz obuwia dla klubu lub ulepszenia posiadanego 
sprzętu sportowego; 

a) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników;

b) wypłaty stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom;

c) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;

d) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego 
klubu; 

e) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów 
wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia; 

f) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie 
dotacji. 

a) przedmiot zgłaszanych projektów;

b) wysokość kwoty środków przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu oraz formy 
wypłaty dotacji; 

c) termin realizacji przedsięwzięć;

d) warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy ze złożonych wniosków;

e) termin składania wniosków.

a) znaczenie zgłoszonego wniosku dla rozwoju sportu kwalifikowanego lub współzawodnictwo sportowe 
i ich rozwój na właściwym poziomie; 

b) wysokość środków przeznaczonych na ogłoszony konkurs;

c) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia;

d) możliwość realizacji zadania przez podmiot;

e) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu gminy Przytoczna.

1) dokonuje wyboru wniosku lub wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na wybrany 
projekt; 

2) poprzez pisemne powiadomienie i ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przytoczna, informuje wnioskodawców o przyznanych kwotach 
dotacji na wybrane projekty, wraz z informacją o projektach, które zostały odrzucone. 

1) uzgadnia z każdym wnioskodawcą treść ostatecznego projektu, z zastrzeżeniem, że: 

a) kwota dotacji z ust. 2 pkt 2 oraz zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie mogą ulec zwiększeniu;

b) wnioskodawca, zgodnie z wynikiem uzgodnień zweryfikuje ostateczną treść projektu w tym zakres 
kosztów wspieranych z dotacji. 

2) ogłasza ostateczny wynik konkursu w sposób z ust. 2 pkt 2 wraz ze wskazaniem:

a) nazwy projektu oraz nazwy i adresu wnioskodawcy;

b) łącznych kosztów projektu;

c) uzasadnienia przyjęcie lub odrzucenia projektu.

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Barski 
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Uchwała Nr XXXVII/210/2009 

Rady Gminy Przytoczna 

z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na 
terenie Gminy Przytoczna

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 późn. zm.), art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym 

(Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne 

§ 1. Określa się warunki i tryb wspierania finansowego przez gminę Przytoczna przedsięwzięć z zakresu 
sportu kwalifikowanego organizowanych przez kluby sportowe, uczestniczące we współzawodnictwie 
sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy
lub podmiot działający z jego upoważnienia. 

§ 2. Wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego następuje w formie dotacji celowej, zwanej 
dotacją, przyznawanej klubowi sportowemu na warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale. 

Rozdział 2

Warunki otrzymania wsparcia 

§ 3. 1. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu obejmujące
dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu: 

2. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane: 

3. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu będzie przekazanie klubom sportowym środków 
finansowych na poczet kosztów przedsięwzięcia, jednorazowo lub w transzach. 

4. Kolejne konkursy mogą być ogłaszane w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy. 
5. W danym roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu 

Gminy Przytoczna dotację na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty będzie 
oddzielnym wnioskiem, umową, sprawozdaniem. 

6. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w trybie 
innych przepisów. 

Rozdział 3

Tryb udzielenia dotacji 

§ 4. 1. Organem przyznającym dotację na projekt służący rozwojowi sportu kwalifikowanego jest Wójt 

Gminy Przytoczna. 
2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 
3. W celu wyboru wniosków, Wójt Gminy Przytoczna w drodze Zarządzenia ogłasza konkurs, w którym 

określa: 

4. W drodze Zarządzenia Wójt Gminy Przytoczna powołuje komisję konkursową co najmniej z 14 
dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu wskazanego w ust. 3 pkt e, ogłoszenie zamieszcza się 
w Biuletynie Informacji Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Przytoczna. 

5. Wójt Gminy Przytoczna może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie 
dodatkowych informacji lub dokumentów. 

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy 

Przytoczna wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. 
7. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia. 
8. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności: 

9. Warunkiem przyznania dotacji na realizację przedsięwzięcia jest zaplanowanie wydatku w budżecie 
gminy. 

§ 5. 1. Wybór wniosków dokonywany jest w ramach dwóch etapów procedury konkursowej. 

2. W pierwszym etapie konkursu Wójt Gminy Przytoczna, po zapoznaniu się z opinią Komisji 
Konkursowej: 

3. W ramach drugiego etapu konkursu Wójt Gminy Przytoczna: 

Rozdział 4

Umowa o dotację i rozliczenie dotacji 

§ 6. 1. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, Wójt Gminy 

Przytoczna zawiera umowę o realizację przedsięwzięcia. 
2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej ostateczny projekt przedsięwzięcia 

zaakceptowany przez Wójta Gminy Przytoczna. 

3. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego 
aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej 
dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń projektu z ust. 2. 

4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2. 
5. W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie 

przez beneficjenta przesunięć pomiędzy propozycjami kosztorysu projektu do 25% istniejącej pozycji 
kosztorysowej. 

§ 7. 1. Do rozliczenia dotacji stosuje się ustalenia umowy o realizację przedsięwzięcia. 
2. Wzór sprawozdania z wykonania przedsięwzięcia z zakresu sportu kwalifikowanego stanowi załącznik 

Nr 3 do uchwały. 

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

U Z A S A D N I E N I E 

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. Nr 171, poz. 1209) wprowadzono zmiany umożliwiające wspieranie finansowe sportu 
kwalifikowanego przez jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego określa w drodze uchwały warunki i tryb wspierania – w tym 
finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego. Powyższa uchwała przyczyni się do dobrego rozwoju sportu 
na terenie Gminy Przytoczna zwiększając możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego oraz 
organizacyjnego przez kluby z terenu gminy Przytoczna, co w dłuższym okresie spowoduje upowszechnienie 
kultury fizycznej. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest zasadne. 

a) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego 
w tym wynagrodzeń dla trenerów lub instruktorów z kwalifikacjami; 

b) udziału klubu w zawodach w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego;

c) zakupu sprzętu sportowego, odzieży sportowej oraz obuwia dla klubu lub ulepszenia posiadanego 
sprzętu sportowego; 

a) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników;

b) wypłaty stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom;

c) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;

d) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego 
klubu; 

e) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów 
wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia; 

f) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie 
dotacji. 

a) przedmiot zgłaszanych projektów;

b) wysokość kwoty środków przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu oraz formy 
wypłaty dotacji; 

c) termin realizacji przedsięwzięć;

d) warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy ze złożonych wniosków;

e) termin składania wniosków.

a) znaczenie zgłoszonego wniosku dla rozwoju sportu kwalifikowanego lub współzawodnictwo sportowe 
i ich rozwój na właściwym poziomie; 

b) wysokość środków przeznaczonych na ogłoszony konkurs;

c) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia;

d) możliwość realizacji zadania przez podmiot;

e) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu gminy Przytoczna.

1) dokonuje wyboru wniosku lub wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na wybrany 
projekt; 

2) poprzez pisemne powiadomienie i ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przytoczna, informuje wnioskodawców o przyznanych kwotach 
dotacji na wybrane projekty, wraz z informacją o projektach, które zostały odrzucone. 

1) uzgadnia z każdym wnioskodawcą treść ostatecznego projektu, z zastrzeżeniem, że: 

a) kwota dotacji z ust. 2 pkt 2 oraz zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie mogą ulec zwiększeniu;

b) wnioskodawca, zgodnie z wynikiem uzgodnień zweryfikuje ostateczną treść projektu w tym zakres 
kosztów wspieranych z dotacji. 

2) ogłasza ostateczny wynik konkursu w sposób z ust. 2 pkt 2 wraz ze wskazaniem:

a) nazwy projektu oraz nazwy i adresu wnioskodawcy;

b) łącznych kosztów projektu;

c) uzasadnienia przyjęcie lub odrzucenia projektu.

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Barski 
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Uchwała Nr XXXVII/210/2009 

Rady Gminy Przytoczna 

z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na 
terenie Gminy Przytoczna

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 późn. zm.), art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym 

(Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne 

§ 1. Określa się warunki i tryb wspierania finansowego przez gminę Przytoczna przedsięwzięć z zakresu 
sportu kwalifikowanego organizowanych przez kluby sportowe, uczestniczące we współzawodnictwie 
sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy
lub podmiot działający z jego upoważnienia. 

§ 2. Wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego następuje w formie dotacji celowej, zwanej 
dotacją, przyznawanej klubowi sportowemu na warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale. 

Rozdział 2

Warunki otrzymania wsparcia 

§ 3. 1. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu obejmujące
dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu: 

2. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane: 

3. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu będzie przekazanie klubom sportowym środków 
finansowych na poczet kosztów przedsięwzięcia, jednorazowo lub w transzach. 

4. Kolejne konkursy mogą być ogłaszane w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy. 
5. W danym roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu 

Gminy Przytoczna dotację na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty będzie 
oddzielnym wnioskiem, umową, sprawozdaniem. 

6. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w trybie 
innych przepisów. 

Rozdział 3

Tryb udzielenia dotacji 

§ 4. 1. Organem przyznającym dotację na projekt służący rozwojowi sportu kwalifikowanego jest Wójt 

Gminy Przytoczna. 
2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 
3. W celu wyboru wniosków, Wójt Gminy Przytoczna w drodze Zarządzenia ogłasza konkurs, w którym 

określa: 

4. W drodze Zarządzenia Wójt Gminy Przytoczna powołuje komisję konkursową co najmniej z 14 
dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu wskazanego w ust. 3 pkt e, ogłoszenie zamieszcza się 
w Biuletynie Informacji Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Przytoczna. 

5. Wójt Gminy Przytoczna może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie 
dodatkowych informacji lub dokumentów. 

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy 

Przytoczna wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. 
7. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia. 
8. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności: 

9. Warunkiem przyznania dotacji na realizację przedsięwzięcia jest zaplanowanie wydatku w budżecie 
gminy. 

§ 5. 1. Wybór wniosków dokonywany jest w ramach dwóch etapów procedury konkursowej. 

2. W pierwszym etapie konkursu Wójt Gminy Przytoczna, po zapoznaniu się z opinią Komisji 
Konkursowej: 

3. W ramach drugiego etapu konkursu Wójt Gminy Przytoczna: 

Rozdział 4

Umowa o dotację i rozliczenie dotacji 

§ 6. 1. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, Wójt Gminy 

Przytoczna zawiera umowę o realizację przedsięwzięcia. 
2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej ostateczny projekt przedsięwzięcia 

zaakceptowany przez Wójta Gminy Przytoczna. 

3. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego 
aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej 
dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń projektu z ust. 2. 

4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2. 
5. W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie 

przez beneficjenta przesunięć pomiędzy propozycjami kosztorysu projektu do 25% istniejącej pozycji 
kosztorysowej. 

§ 7. 1. Do rozliczenia dotacji stosuje się ustalenia umowy o realizację przedsięwzięcia. 
2. Wzór sprawozdania z wykonania przedsięwzięcia z zakresu sportu kwalifikowanego stanowi załącznik 

Nr 3 do uchwały. 

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

U Z A S A D N I E N I E 

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. Nr 171, poz. 1209) wprowadzono zmiany umożliwiające wspieranie finansowe sportu 
kwalifikowanego przez jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego określa w drodze uchwały warunki i tryb wspierania – w tym 
finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego. Powyższa uchwała przyczyni się do dobrego rozwoju sportu 
na terenie Gminy Przytoczna zwiększając możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego oraz 
organizacyjnego przez kluby z terenu gminy Przytoczna, co w dłuższym okresie spowoduje upowszechnienie 
kultury fizycznej. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest zasadne. 

a) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego 
w tym wynagrodzeń dla trenerów lub instruktorów z kwalifikacjami; 

b) udziału klubu w zawodach w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego;

c) zakupu sprzętu sportowego, odzieży sportowej oraz obuwia dla klubu lub ulepszenia posiadanego 
sprzętu sportowego; 

a) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników;

b) wypłaty stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom;

c) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;

d) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego 
klubu; 

e) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów 
wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia; 

f) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie 
dotacji. 

a) przedmiot zgłaszanych projektów;

b) wysokość kwoty środków przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu oraz formy 
wypłaty dotacji; 

c) termin realizacji przedsięwzięć;

d) warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy ze złożonych wniosków;

e) termin składania wniosków.

a) znaczenie zgłoszonego wniosku dla rozwoju sportu kwalifikowanego lub współzawodnictwo sportowe 
i ich rozwój na właściwym poziomie; 

b) wysokość środków przeznaczonych na ogłoszony konkurs;

c) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia;

d) możliwość realizacji zadania przez podmiot;

e) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu gminy Przytoczna.

1) dokonuje wyboru wniosku lub wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na wybrany 
projekt; 

2) poprzez pisemne powiadomienie i ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przytoczna, informuje wnioskodawców o przyznanych kwotach 
dotacji na wybrane projekty, wraz z informacją o projektach, które zostały odrzucone. 

1) uzgadnia z każdym wnioskodawcą treść ostatecznego projektu, z zastrzeżeniem, że: 

a) kwota dotacji z ust. 2 pkt 2 oraz zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie mogą ulec zwiększeniu;

b) wnioskodawca, zgodnie z wynikiem uzgodnień zweryfikuje ostateczną treść projektu w tym zakres 
kosztów wspieranych z dotacji. 

2) ogłasza ostateczny wynik konkursu w sposób z ust. 2 pkt 2 wraz ze wskazaniem:

a) nazwy projektu oraz nazwy i adresu wnioskodawcy;

b) łącznych kosztów projektu;

c) uzasadnienia przyjęcie lub odrzucenia projektu.

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Barski 
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Uchwała Nr XXXVII/210/2009 

Rady Gminy Przytoczna 

z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na 
terenie Gminy Przytoczna

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 późn. zm.), art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym 

(Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne 

§ 1. Określa się warunki i tryb wspierania finansowego przez gminę Przytoczna przedsięwzięć z zakresu 
sportu kwalifikowanego organizowanych przez kluby sportowe, uczestniczące we współzawodnictwie 
sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy
lub podmiot działający z jego upoważnienia. 

§ 2. Wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego następuje w formie dotacji celowej, zwanej 
dotacją, przyznawanej klubowi sportowemu na warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale. 

Rozdział 2

Warunki otrzymania wsparcia 

§ 3. 1. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu obejmujące
dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu: 

2. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane: 

3. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu będzie przekazanie klubom sportowym środków 
finansowych na poczet kosztów przedsięwzięcia, jednorazowo lub w transzach. 

4. Kolejne konkursy mogą być ogłaszane w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy. 
5. W danym roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu 

Gminy Przytoczna dotację na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty będzie 
oddzielnym wnioskiem, umową, sprawozdaniem. 

6. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w trybie 
innych przepisów. 

Rozdział 3

Tryb udzielenia dotacji 

§ 4. 1. Organem przyznającym dotację na projekt służący rozwojowi sportu kwalifikowanego jest Wójt 

Gminy Przytoczna. 
2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 
3. W celu wyboru wniosków, Wójt Gminy Przytoczna w drodze Zarządzenia ogłasza konkurs, w którym 

określa: 

4. W drodze Zarządzenia Wójt Gminy Przytoczna powołuje komisję konkursową co najmniej z 14 
dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu wskazanego w ust. 3 pkt e, ogłoszenie zamieszcza się 
w Biuletynie Informacji Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Przytoczna. 

5. Wójt Gminy Przytoczna może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie 
dodatkowych informacji lub dokumentów. 

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy 

Przytoczna wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. 
7. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia. 
8. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności: 

9. Warunkiem przyznania dotacji na realizację przedsięwzięcia jest zaplanowanie wydatku w budżecie 
gminy. 

§ 5. 1. Wybór wniosków dokonywany jest w ramach dwóch etapów procedury konkursowej. 

2. W pierwszym etapie konkursu Wójt Gminy Przytoczna, po zapoznaniu się z opinią Komisji 
Konkursowej: 

3. W ramach drugiego etapu konkursu Wójt Gminy Przytoczna: 

Rozdział 4

Umowa o dotację i rozliczenie dotacji 

§ 6. 1. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, Wójt Gminy 

Przytoczna zawiera umowę o realizację przedsięwzięcia. 
2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej ostateczny projekt przedsięwzięcia 

zaakceptowany przez Wójta Gminy Przytoczna. 

3. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego 
aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej 
dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń projektu z ust. 2. 

4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2. 
5. W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie 

przez beneficjenta przesunięć pomiędzy propozycjami kosztorysu projektu do 25% istniejącej pozycji 
kosztorysowej. 

§ 7. 1. Do rozliczenia dotacji stosuje się ustalenia umowy o realizację przedsięwzięcia. 
2. Wzór sprawozdania z wykonania przedsięwzięcia z zakresu sportu kwalifikowanego stanowi załącznik 

Nr 3 do uchwały. 

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

U Z A S A D N I E N I E 

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. Nr 171, poz. 1209) wprowadzono zmiany umożliwiające wspieranie finansowe sportu 
kwalifikowanego przez jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego określa w drodze uchwały warunki i tryb wspierania – w tym 
finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego. Powyższa uchwała przyczyni się do dobrego rozwoju sportu 
na terenie Gminy Przytoczna zwiększając możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego oraz 
organizacyjnego przez kluby z terenu gminy Przytoczna, co w dłuższym okresie spowoduje upowszechnienie 
kultury fizycznej. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest zasadne. 

a) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego 
w tym wynagrodzeń dla trenerów lub instruktorów z kwalifikacjami; 

b) udziału klubu w zawodach w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego;

c) zakupu sprzętu sportowego, odzieży sportowej oraz obuwia dla klubu lub ulepszenia posiadanego 
sprzętu sportowego; 

a) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników;

b) wypłaty stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom;

c) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;

d) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego 
klubu; 

e) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów 
wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia; 

f) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie 
dotacji. 

a) przedmiot zgłaszanych projektów;

b) wysokość kwoty środków przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu oraz formy 
wypłaty dotacji; 

c) termin realizacji przedsięwzięć;

d) warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy ze złożonych wniosków;

e) termin składania wniosków.

a) znaczenie zgłoszonego wniosku dla rozwoju sportu kwalifikowanego lub współzawodnictwo sportowe 
i ich rozwój na właściwym poziomie; 

b) wysokość środków przeznaczonych na ogłoszony konkurs;

c) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia;

d) możliwość realizacji zadania przez podmiot;

e) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu gminy Przytoczna.

1) dokonuje wyboru wniosku lub wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na wybrany 
projekt; 

2) poprzez pisemne powiadomienie i ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przytoczna, informuje wnioskodawców o przyznanych kwotach 
dotacji na wybrane projekty, wraz z informacją o projektach, które zostały odrzucone. 

1) uzgadnia z każdym wnioskodawcą treść ostatecznego projektu, z zastrzeżeniem, że: 

a) kwota dotacji z ust. 2 pkt 2 oraz zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie mogą ulec zwiększeniu;

b) wnioskodawca, zgodnie z wynikiem uzgodnień zweryfikuje ostateczną treść projektu w tym zakres 
kosztów wspieranych z dotacji. 

2) ogłasza ostateczny wynik konkursu w sposób z ust. 2 pkt 2 wraz ze wskazaniem:

a) nazwy projektu oraz nazwy i adresu wnioskodawcy;

b) łącznych kosztów projektu;

c) uzasadnienia przyjęcie lub odrzucenia projektu.

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Barski 
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Uchwała Nr XXXVII/210/2009 

Rady Gminy Przytoczna 

z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na 
terenie Gminy Przytoczna

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 późn. zm.), art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym 

(Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne 

§ 1. Określa się warunki i tryb wspierania finansowego przez gminę Przytoczna przedsięwzięć z zakresu 
sportu kwalifikowanego organizowanych przez kluby sportowe, uczestniczące we współzawodnictwie 
sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy
lub podmiot działający z jego upoważnienia. 

§ 2. Wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego następuje w formie dotacji celowej, zwanej 
dotacją, przyznawanej klubowi sportowemu na warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale. 

Rozdział 2

Warunki otrzymania wsparcia 

§ 3. 1. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu obejmujące
dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu: 

2. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane: 

3. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu będzie przekazanie klubom sportowym środków 
finansowych na poczet kosztów przedsięwzięcia, jednorazowo lub w transzach. 

4. Kolejne konkursy mogą być ogłaszane w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy. 
5. W danym roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu 

Gminy Przytoczna dotację na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty będzie 
oddzielnym wnioskiem, umową, sprawozdaniem. 

6. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w trybie 
innych przepisów. 

Rozdział 3

Tryb udzielenia dotacji 

§ 4. 1. Organem przyznającym dotację na projekt służący rozwojowi sportu kwalifikowanego jest Wójt 

Gminy Przytoczna. 
2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 
3. W celu wyboru wniosków, Wójt Gminy Przytoczna w drodze Zarządzenia ogłasza konkurs, w którym 

określa: 

4. W drodze Zarządzenia Wójt Gminy Przytoczna powołuje komisję konkursową co najmniej z 14 
dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu wskazanego w ust. 3 pkt e, ogłoszenie zamieszcza się 
w Biuletynie Informacji Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Przytoczna. 

5. Wójt Gminy Przytoczna może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie 
dodatkowych informacji lub dokumentów. 

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy 

Przytoczna wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. 
7. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia. 
8. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności: 

9. Warunkiem przyznania dotacji na realizację przedsięwzięcia jest zaplanowanie wydatku w budżecie 
gminy. 

§ 5. 1. Wybór wniosków dokonywany jest w ramach dwóch etapów procedury konkursowej. 

2. W pierwszym etapie konkursu Wójt Gminy Przytoczna, po zapoznaniu się z opinią Komisji 
Konkursowej: 

3. W ramach drugiego etapu konkursu Wójt Gminy Przytoczna: 

Rozdział 4

Umowa o dotację i rozliczenie dotacji 

§ 6. 1. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, Wójt Gminy 

Przytoczna zawiera umowę o realizację przedsięwzięcia. 
2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej ostateczny projekt przedsięwzięcia 

zaakceptowany przez Wójta Gminy Przytoczna. 

3. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego 
aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej 
dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń projektu z ust. 2. 

4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2. 
5. W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie 

przez beneficjenta przesunięć pomiędzy propozycjami kosztorysu projektu do 25% istniejącej pozycji 
kosztorysowej. 

§ 7. 1. Do rozliczenia dotacji stosuje się ustalenia umowy o realizację przedsięwzięcia. 
2. Wzór sprawozdania z wykonania przedsięwzięcia z zakresu sportu kwalifikowanego stanowi załącznik 

Nr 3 do uchwały. 

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

U Z A S A D N I E N I E 

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. Nr 171, poz. 1209) wprowadzono zmiany umożliwiające wspieranie finansowe sportu 
kwalifikowanego przez jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego określa w drodze uchwały warunki i tryb wspierania – w tym 
finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego. Powyższa uchwała przyczyni się do dobrego rozwoju sportu 
na terenie Gminy Przytoczna zwiększając możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego oraz 
organizacyjnego przez kluby z terenu gminy Przytoczna, co w dłuższym okresie spowoduje upowszechnienie 
kultury fizycznej. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest zasadne. 

a) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego 
w tym wynagrodzeń dla trenerów lub instruktorów z kwalifikacjami; 

b) udziału klubu w zawodach w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego;

c) zakupu sprzętu sportowego, odzieży sportowej oraz obuwia dla klubu lub ulepszenia posiadanego 
sprzętu sportowego; 

a) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników;

b) wypłaty stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom;

c) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;

d) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego 
klubu; 

e) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów 
wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia; 

f) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie 
dotacji. 

a) przedmiot zgłaszanych projektów;

b) wysokość kwoty środków przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu oraz formy 
wypłaty dotacji; 

c) termin realizacji przedsięwzięć;

d) warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy ze złożonych wniosków;

e) termin składania wniosków.

a) znaczenie zgłoszonego wniosku dla rozwoju sportu kwalifikowanego lub współzawodnictwo sportowe 
i ich rozwój na właściwym poziomie; 

b) wysokość środków przeznaczonych na ogłoszony konkurs;

c) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia;

d) możliwość realizacji zadania przez podmiot;

e) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu gminy Przytoczna.

1) dokonuje wyboru wniosku lub wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na wybrany 
projekt; 

2) poprzez pisemne powiadomienie i ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przytoczna, informuje wnioskodawców o przyznanych kwotach 
dotacji na wybrane projekty, wraz z informacją o projektach, które zostały odrzucone. 

1) uzgadnia z każdym wnioskodawcą treść ostatecznego projektu, z zastrzeżeniem, że: 

a) kwota dotacji z ust. 2 pkt 2 oraz zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie mogą ulec zwiększeniu;

b) wnioskodawca, zgodnie z wynikiem uzgodnień zweryfikuje ostateczną treść projektu w tym zakres 
kosztów wspieranych z dotacji. 

2) ogłasza ostateczny wynik konkursu w sposób z ust. 2 pkt 2 wraz ze wskazaniem:

a) nazwy projektu oraz nazwy i adresu wnioskodawcy;

b) łącznych kosztów projektu;

c) uzasadnienia przyjęcie lub odrzucenia projektu.

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Barski 
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Uchwała Nr XXXVII/210/2009 

Rady Gminy Przytoczna 

z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na 
terenie Gminy Przytoczna

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 późn. zm.), art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym 

(Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne 

§ 1. Określa się warunki i tryb wspierania finansowego przez gminę Przytoczna przedsięwzięć z zakresu 
sportu kwalifikowanego organizowanych przez kluby sportowe, uczestniczące we współzawodnictwie 
sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy
lub podmiot działający z jego upoważnienia. 

§ 2. Wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego następuje w formie dotacji celowej, zwanej 
dotacją, przyznawanej klubowi sportowemu na warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale. 

Rozdział 2

Warunki otrzymania wsparcia 

§ 3. 1. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu obejmujące
dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu: 

2. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane: 

3. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu będzie przekazanie klubom sportowym środków 
finansowych na poczet kosztów przedsięwzięcia, jednorazowo lub w transzach. 

4. Kolejne konkursy mogą być ogłaszane w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy. 
5. W danym roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu 

Gminy Przytoczna dotację na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty będzie 
oddzielnym wnioskiem, umową, sprawozdaniem. 

6. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w trybie 
innych przepisów. 

Rozdział 3

Tryb udzielenia dotacji 

§ 4. 1. Organem przyznającym dotację na projekt służący rozwojowi sportu kwalifikowanego jest Wójt 

Gminy Przytoczna. 
2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 
3. W celu wyboru wniosków, Wójt Gminy Przytoczna w drodze Zarządzenia ogłasza konkurs, w którym 

określa: 

4. W drodze Zarządzenia Wójt Gminy Przytoczna powołuje komisję konkursową co najmniej z 14 
dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu wskazanego w ust. 3 pkt e, ogłoszenie zamieszcza się 
w Biuletynie Informacji Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Przytoczna. 

5. Wójt Gminy Przytoczna może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie 
dodatkowych informacji lub dokumentów. 

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy 

Przytoczna wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. 
7. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia. 
8. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności: 

9. Warunkiem przyznania dotacji na realizację przedsięwzięcia jest zaplanowanie wydatku w budżecie 
gminy. 

§ 5. 1. Wybór wniosków dokonywany jest w ramach dwóch etapów procedury konkursowej. 

2. W pierwszym etapie konkursu Wójt Gminy Przytoczna, po zapoznaniu się z opinią Komisji 
Konkursowej: 

3. W ramach drugiego etapu konkursu Wójt Gminy Przytoczna: 

Rozdział 4

Umowa o dotację i rozliczenie dotacji 

§ 6. 1. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, Wójt Gminy 

Przytoczna zawiera umowę o realizację przedsięwzięcia. 
2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej ostateczny projekt przedsięwzięcia 

zaakceptowany przez Wójta Gminy Przytoczna. 

3. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego 
aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej 
dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń projektu z ust. 2. 

4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2. 
5. W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie 

przez beneficjenta przesunięć pomiędzy propozycjami kosztorysu projektu do 25% istniejącej pozycji 
kosztorysowej. 

§ 7. 1. Do rozliczenia dotacji stosuje się ustalenia umowy o realizację przedsięwzięcia. 
2. Wzór sprawozdania z wykonania przedsięwzięcia z zakresu sportu kwalifikowanego stanowi załącznik 

Nr 3 do uchwały. 

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

U Z A S A D N I E N I E 

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. Nr 171, poz. 1209) wprowadzono zmiany umożliwiające wspieranie finansowe sportu 
kwalifikowanego przez jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego określa w drodze uchwały warunki i tryb wspierania – w tym 
finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego. Powyższa uchwała przyczyni się do dobrego rozwoju sportu 
na terenie Gminy Przytoczna zwiększając możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego oraz 
organizacyjnego przez kluby z terenu gminy Przytoczna, co w dłuższym okresie spowoduje upowszechnienie 
kultury fizycznej. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest zasadne. 

a) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego 
w tym wynagrodzeń dla trenerów lub instruktorów z kwalifikacjami; 

b) udziału klubu w zawodach w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego;

c) zakupu sprzętu sportowego, odzieży sportowej oraz obuwia dla klubu lub ulepszenia posiadanego 
sprzętu sportowego; 

a) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników;

b) wypłaty stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom;

c) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;

d) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego 
klubu; 

e) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów 
wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia; 

f) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie 
dotacji. 

a) przedmiot zgłaszanych projektów;

b) wysokość kwoty środków przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu oraz formy 
wypłaty dotacji; 

c) termin realizacji przedsięwzięć;

d) warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy ze złożonych wniosków;

e) termin składania wniosków.

a) znaczenie zgłoszonego wniosku dla rozwoju sportu kwalifikowanego lub współzawodnictwo sportowe 
i ich rozwój na właściwym poziomie; 

b) wysokość środków przeznaczonych na ogłoszony konkurs;

c) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia;

d) możliwość realizacji zadania przez podmiot;

e) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu gminy Przytoczna.

1) dokonuje wyboru wniosku lub wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na wybrany 
projekt; 

2) poprzez pisemne powiadomienie i ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przytoczna, informuje wnioskodawców o przyznanych kwotach 
dotacji na wybrane projekty, wraz z informacją o projektach, które zostały odrzucone. 

1) uzgadnia z każdym wnioskodawcą treść ostatecznego projektu, z zastrzeżeniem, że: 

a) kwota dotacji z ust. 2 pkt 2 oraz zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie mogą ulec zwiększeniu;

b) wnioskodawca, zgodnie z wynikiem uzgodnień zweryfikuje ostateczną treść projektu w tym zakres 
kosztów wspieranych z dotacji. 

2) ogłasza ostateczny wynik konkursu w sposób z ust. 2 pkt 2 wraz ze wskazaniem:

a) nazwy projektu oraz nazwy i adresu wnioskodawcy;

b) łącznych kosztów projektu;

c) uzasadnienia przyjęcie lub odrzucenia projektu.

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Barski 
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