
 

 
 

UCHWAŁA NR XXVIII/194/2017 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 30 marca 2017 r. 

 
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Powiecie Nowodworskim 
 
 

Na podstawie art.27 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz.176, Dz.U. z 2015 poz. 1321 
oraz z 2016r. poz. 1170 i poz.1171) z późn. zm.) oraz art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz.814, poz.1579 i poz. 1948), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala,  
co następuje: 

 

                                                                  
 
§ 1.1 Uchwała określa warunki i tryb finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Nowodworskiego poprzez 

finansowe wspieranie klubów sportowych w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów nienależących do 

sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, mających obszar działania na terenie powiatu 

nowodworskiego. 

2. Celem wspierania klubów jest: 

1) poprawa warunków uprawiania sportu; 

2) osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych; 

3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia; 

4) promocję sportu i aktywnego stylu życia; 

5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej. 

 

§ 2. 1.Wsparcie finansowe, o którym mowa w§ 1ust.1, mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie Powiatu, 

niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny 

z zakresu sportu. 

2. Wsparcie finansowe może zostać przeznaczone między innymi na: 

1) realizacje 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 przez mieszkańców powiatu; 

5) koszty administracyjne związane z realizacją zadania 

 

§ 3.  Wysokość środków na realizację zadań, o których mowa w § 2 określa Rada Powiatu w uchwale budżetowej. 

 

§ 4. Zarząd Powiatu w terminie do 30 września roku budżetowego poprzedzającego rok budżetowy, podaje do 

publicznej wiadomości zakres zadań sportowych, które mogą być zlecane klubom sportowym działającym na terenie 

powiatu nowodworskiego, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu 

powiatu, oraz termin składania ofert. 

 

§ 5.1. Dotacje na realizację zadań o charakterze publicznym przyznawane są w oparciu o ofertę złożoną przez klub 

sportowy, o którym mowa w § 4 ubiegający się o realizację zadania. 

2. Oferta, o której mowa w ust.1, powinna być złożona w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok 



 

 
 

budżetowy. W przypadkach szczególnie uzasadnionych oferta może być złożona w trakcie roku budżetowego. 

 

§ 6. 1. Oferta, o której mowa w § 5, powinna zawierać w szczególności: 

1)  szczegółowe dane o ubiegającym się o realizację zadania, w tym informację o posiadanych zasobach 

rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania;  

2)  zakres działalności podmiotu wynikający ze statutu  lub dokumentu rejestrowego oraz odpisy tych dokumentów; 

3)  szczegółowy zakres rzeczowy zadania-dokładny opis, charakterystyka zadania; 

4)  termin i miejsce realizacji; 

5)  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym podanie kwoty oczekiwanej z budżetu powiatu wraz 
z jej przeznaczeniem oraz wskazanie innych źródeł finansowania zadania. 

2. Zarząd Powiatu może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub 

dokumentów. 

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych lub innych wad oferty, Zarząd Powiatu wyznacza termin i 

wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia. Oferta, która nie została uzupełniona, nie jest rozpatrywana. 

4. Przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadania uwzględnia się w szczególności: 

1)  znaczenie zadania dla realizowanych przez powiat zadań; 

2)  przedstawioną kalkulację kosztów; 

3)  ocenę możliwości realizacji zadania przez składającego ofertę; 

4)  ocenę wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, w zakresie rzetelności  

i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków; 

5)  możliwości finansowych powiatu. 

5. W przypadku złożenia ofert przez kilku wnioskodawców Zarząd Powiatu dokonuje wstępnego wyboru 

najkorzystniejszej oferty wykonania zadania w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych. 

6. Zarząd Powiatu ma prawo dokonania wyboru wykonawcy zadania w przypadku, gdy złożona zostanie jedna oferta. 

7. Z czynności dotyczących wstępnego wyboru ofert Zarząd Powiatu sporządza protokół. 

8. Na podstawie ofert wybranych przez Zarząd Powiatu wraz z zaakceptowanymi przez niego kwotami dotacji stanowią 

podstawę ujęcia zadań i kwot dotacji na ich finansowanie w projekcie budżetu lub w projekcie uchwały w sprawie 

zmian budżetu. 

9. Postępowanie o udzielenie dotacji podmiotom ubiegającym się o realizację zadań powiatu jest jawne. 

 

§ 7. 1. Po podjęciu uchwały budżetowej na dany rok Zarząd Powiatu publikuje, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na 

stronie BIP powiatu, zadania i kwoty dotacji ustalone w budżecie na ich realizację dla wybranych klubów sportowych. 

2. Zarząd Powiatu zawiadamia wybrane kluby sportowe o wynikach przeprowadzonego postępowania oraz o zadaniach 

i kwotach dotacji na ich realizację, ustalonych w budżecie. 

 

§ 8. 1. Warunkiem zlecenia zadania oraz przyznanie dotacji na jego realizację jest zaplanowanie wydatku w budżecie 

powiatu, a następnie zawarcie umowy z podmiotem niezaliczanym do sektora finansów publicznych. 

2. Umowę, o której mowa w ust.1, zawiera się z uwzględnieniem art.250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2016r., poz.1870, poz.1948 i poz.2260 oraz z 2017r.z poz. 197) 

3. Dowody dotyczące poniesionych kosztów związanych z realizacją dotowanego zadania pozostają w aktach podmiotu 

otrzymującego dotację. 

 



 

 
 

§ 9.1. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sposób i w terminie określonym 

w umowie, o której mowa w § 8. 

2. Podmiot otrzymujący dotację nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizacje zadania na cele inne niż 

określone w umowie.  

 

§ 10.1. Dotacja będzie przekazywana po podpisaniu umowy na rachunek wskazany w umowie. 

2. Terminy przekazywania dotacji określa się w umowie. 

 

§ 11. Wykonanie umowy powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

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

Mazowieckiego. 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Katarzyna Kręźlewicz 
 


