UCHWAŁA NR XVI/123/2011
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską
Mielec
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz .U. Nr 127, poz. 857 ze
zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 159 ze zm.)
uchwala się, co następuje
§ 1.
1. Gmina Miejska Mielec wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające jego
rozwojowi.
2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się:
1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych i zawodników
niezrzeszonych w klubach sportowych,
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 jak największej liczbie
mieszkańców Gminy Miejskiej Mielec,
6) promocję wizerunku Gminy Miejskiej Mielec jako stwarzającej warunki dla rozwoju sportu,
7) wsparcie dla nowopowstających organizacji i stowarzyszeń sportowych.
§ 2.
1. Wsparcie o którym mowa w § 1 ust. 1 udzielane będzie w formie:
1) powierzenia lub wsparcia zadania Gminy z zakresu kultury fizycznej, na zasadach określonych
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w odrębnej uchwale Rady
Miejskiej w Mielcu,
2) stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięte wyniki sportowe na zasadach określonych
w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej w Mielcu,
3) dotacji celowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej.
2. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza sie corocznie w uchwale budżetowej
Gminy Miejskiej Mielec w wysokości zależnej od finansowych możliwości Gminy.
§ 3.
1. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie Gminy Miejskiej Mielec,
w tym także kluby funkcjonujące w formie spółki prawa handlowego, niezaliczane do sektora
finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny
z zakresu sportu, o którym mowa w § 1 ust. 2 tej uchwały.
2. Z dotacji mogą być dofinansowane wydatki w szczególności na:
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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 wynagrodzenia kadry szkoleniowej i zawodników.
3. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowywane:
1) transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
2) kary nałożone na klub lub zawodników klubu,
3) zobowiązania klubu wynikające z kredytów, pożyczek i kosztów ich obsługi.
4. Dotację celową na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub, jeżeli:
1) realizuje cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały,
2) angażuje się we współpracę z gminnym jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem
Miejskim przy realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na rzecz mieszkańców Gminy
Miejskiej Mielec,
3) promuje wizerunek Gminy Miejskiej Mielec jako gminy stwarzającej warunki dla rozwoju
sportu,
4) zapewni udział środków własnych na realizację zadania.
5. Kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Mielec nie może przekroczyć 80%
całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania.
6. Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłaszanego w trybie
niniejszej uchwały.
§ 4.
1. Prezydent Miasta Mielca ogłasza otwarty konkurs ofert, wskazując:
1) rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania,
2) termin i warunki realizacji zadania,
3) termin składania ofert,
4) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
3. Oferty wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków Gminy Miejskiej Mielec składa się
w sekretariacie Prezydenta Miasta Mielca.
4. Kolejne konkursy mogą być ogłaszane w miarę potrzeb i możliwości finansowych, w ciągu roku
budżetowego.
5. W postępowaniu konkursowym mają odpowiednie zastosowanie wzory dokumentów, tj.: oferty
realizacji zadania, umowy, sprawozdania określone w przepisach wykonawczych do ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) z modyfikacjami wynikającymi z zapisów niniejszej
uchwały.
§ 5.
1. Złożone oferty rozpatruje komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Mielca.
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2. Komisja składa się z 5 do 7 osób, w tym co najmiej z 2 do 3 członków Rady Miejskiej w Mielcu.
§ 6.
Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania komisja konkursowa
uwzględnia w szczególności:
1) znaczenie zadania dla Gminy Miejskiej Mielec,
2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały,
3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania,
4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania,
5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania,
6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,
7) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim,
z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.
§ 7.
1. Komisja konkursowa przekazuje Prezydentowi Miasta swoją propozycję rozstrzygnięcia
konkursu.
2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Prezydent Miasta. Od wyboru
dokonanego przez Prezydenta Miasta nie przysługuje odwołanie.
3. Możliwy jest wybór więcej niż jednej oferty.
§ 8.
Oferta winna być rozpatrzona w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jej złożenia.
§ 9.
Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Mielcu oraz na stronie internetowej miasta.
§ 10.
Wykonanie uchwały powierza sie Prezydentowi Miasta Mielca.
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jan Myśliwiec
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