
UCHWAŁA NR III/ 10  /2010 
RADY MIEJSKIEJ W KSI ĄŻU WLKP.   

 
z dnia 20  grudnia 2010 r. 

 
 
w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Książ 
Wlkp. w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. 
 

 
Na podstawie  art. 27 ust.2  ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 

127, poz. 857) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: 

 
Rozdział I  

Przepisy ogólne 
 
§ 1.1. Uchwała niniejsza określa:  

1) warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Książ Wlkp. w zakresie tworzenia 
warunków sprzyjających  rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji 
zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu, w tym: 

a)  tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej, 
b) sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej, 

2) cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Książ Wlkp. zamierza osiągnąć. 
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do dotacji na wspieranie  

i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy z 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku   publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, 
poz. 873 ze zm.).  

3. O udzielenie dotacji może ubiegać się podmiot, o którym mowa w art. 3 oraz art. 4 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) nie należący do 
sektora finansów publicznych i nie działający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie 
Gminy Książ Wlkp. prowadzi działalność sportową. 

 
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) dotacji - należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i w trybie przewidzianym w 
niniejszej uchwale dotację celową z art. 126 i art. 221 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), która jest 
przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego realizacji celu 
publicznego określonego w § 3; 

2) projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta 
dotacji, stanowiące wydatki bieżące lub majątkowe, które w sposób bezpośredni 
przyczynią się do realizacji celu publicznego określonego w § 3; 

3) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć podmiot, który na warunkach i w trybie 
niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielanie dotacji na projekt; 

4) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu w trybie niniejszej uchwały 
przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu; 

5) umowie - należy przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną między Burmistrzem 
Książa Wlkp. a  beneficjentem, której treść reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy 
określonej w pkt 1 i postanowienia niniejszej uchwały,  

6) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Książa Wlkp.  
7) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 

127, poz. 857).  



 
§ 3. Przyjmuje się, że tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie 

Książ Wlkp. będzie służyło realizacji celu publicznego, w zakresie:  
1) poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Książ Wlkp.,  
2) zwiększenia dostępności dzieci i młodzieży Gminy Książ Wlkp. do działalności 

sportowej, 
3) zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Książ Wlkp. do działalności sportowej. 

 
Rozdział II  

Warunki otrzymania dotacji  
 

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, udzielana dotacja może być przeznaczona na 
sfinansowanie lub dofinansowanie celów określonych w art. 28 ust. 2 ustawy.   

2. Z dotacji, o której mowa w ust. 1 nie mogą być sfinansowane lub dofinansowane 
wydatki z tytułu:  
1) zapłaty kar i mandatów nałożonych na klub sportowy lub na zawodnika tego klubu, 
2) zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, kosztów obsługi 

zadłużenia, 
3) kosztów, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem 

umowy dotacji, 
4) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego, 
5) diet i innych świadczeń pieniężnych przyznanych przez klub sportowy zawodnikom, 
6) koszty transferu zawodnika z innego kluby sportowego, 
7)  innych wydatków niezwiązanych bezpośrednio z zadaniami określonymi w ust. 1.  

 
Rozdział III  

Tryb udzielania dotacji 
 

§ 5. 1. Wnioski o udzielenie dotacji na projekt winny być złożone w następujących 
terminach:   

a) na rok 2011 - w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, 
b) na lata następne - do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, 
c) w szczególnie uzasadnionych wypadkach możliwe jest składanie wniosków  

o przyznanie dofinansowania w trakcie roku budżetowego. 
2. Burmistrz informuje co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem  

o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji przez ogłoszenie komunikatu  
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., stronie internetowej i w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu. 

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji na projekt stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 
 

§ 6. 1. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad 
wniosku, Burmistrz wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia w terminie 7 dni 
od daty otrzymania wezwania z pouczeniem o konsekwencjach określonych w tym zakresie  
w ust. 2.  

2. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony w terminie, 
pozostawia się bez rozpatrzenia. 
 

§ 7. Przy rozpatrywaniu wniosków o  udzielenie dotacji na projekt uwzględnia się  
w szczególności:  
1) zakładane rezultaty realizowanego projektu,  
2) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego  

i celu przedsięwzięcia; 



3) ocenę wykonania przedsięwzięć wnioskodawcy w okresie poprzednim,  
w zakresie rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten 
cel środków; 

4) udział środków wnioskodawcy w planowanym projekcie, przy czym wysokość tych 
środków musi wynosić co najmniej 15% wnioskowanej kwoty dotacji, 

5) procentowy udział mieszkańców gminy w odniesieniu do wszystkich uczestników 
projektu. 

 
§ 8.1. Wysokość środków finansowych na finansowanie zadań objętych uchwałą, 

określa uchwała budżetowa. 
2. Dotacji udziela  Rada Miejska  w Książu Wlkp. na wniosek Burmistrza. 
3. Burmistrz ogłasza niezwłocznie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Książu 

Wlkp., stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu uchwałę  
o przyznaniu dotacji. 
 

Rozdział IV 
Umowa o dotację 

 
§ 9.1. Z beneficjentem dotacji Burmistrz zawiera umowę o realizację projektu, której 

podstawowe treści określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy wskazanej  w § 2 pkt 1 niniejszej 
uchwały.  

2. Umowę zawiera się na czas realizacji projektu, nie dłuższy niż do końca danego 
roku budżetowego. 
 

Rozdział V 
Rozliczenie dotacji 

 
§ 10.1. W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i  w terminie określonym  

w umowie  składa Burmistrzowi sprawozdanie finansowe, którego wzór stanowi załącznik  
nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi na rachunek budżetu gminy  
w terminie określonym w umowie wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości 
podatkowych. 

Rozdział VII  
Przepisy końcowe 

 
 

 
§ 11. Traci moc Uchwała Nr XLII/288/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia  

17 maja 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowanego, 
rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Książ Wlkp. 

 
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 

 
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 

                                                                                    Przewodniczący 
                                                                          Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 
                                                                                 /-/ Paweł Walkowiak 
 
 



Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr III/ 10   /2010 
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  
z dnia 20 grudnia 2010 r. 

 
…………………………………………   ………………………………………………… 

   (pieczęć klubu)          (miejscowość i data) 
 

 
Wniosek o udzielenie dotacji 

na realizację projektu w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 
 

I. Dane wnioskodawcy 
 
1) pełna nazwa ............................................................................................................................................................ 
2) forma prawna ......................................................................................................................................................... 
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze ........................................................................... 
4) NIP ................................................... REGON ...................................................................................................... 
5) data wpisu, rejestracji lub utworzenia ................................................................................................................... 
6) dokładny adres: miejscowość ............................................ ul. .............................................................................. 
   gmina ............................................................ powiat .............................................................................................. 
   województwo 
........................................................................................................................................................... 
7) tel. .................................................. fax 
.................................................................................................................. 
   e-mail: ................................................ http:// .......................................................................................................... 
8) nazwa banku i numer rachunku ............................................................................................................................. 
   .................................................................................................................................................................................. 
9) nazwisko i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie projektu  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej projekt, o którym mowa w ofercie: 
..................................................................................................................................................................................... 
 
II. Opis projektu  
 
1. Nazwa projektu 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
2. Miejsce, czas i harmonogram realizacji projektu  
Miejsce: …..………………………………………………………………………………………………………… 
Czas: .……………………………………………………………………………………………………………….. 
Harmonogram: 
.……………………………………………………………………………………………………... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
3. Cel publiczny projektu 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 



 
4. Zakładane rezultaty realizacji projektu:  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
5. Zakres rzeczowy projektu: 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
6. Kalkulacja kosztów projektu 
 

Lp. 
 

 Rodzaj kosztów   Koszt 
całkowity 

(w zł) 

 W tym z 
wnioskowanej 
dotacji (w zł) 

 W tym ze 
środków 

własnych (w zł) 
 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

     
ogółem     
    
7. Wysokość środków własnych w projekcie (nie mniej niż 15% wnioskowanej kwoty) 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
8. Procentowy udział mieszkańców gminy w realizowanym projekcie 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………… 
        (data i podpisy osób upoważnionych do oświadczenia woli  
          w imieniu wnioskodawcy) 
 
 
Załączniki: 

1) oryginał lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu  wnioskodawcy, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub 
właściwego rejestru, (ważny do 6 miesięcy od daty wystawienia),  

2) kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu wnioskodawcy  aktualnego statutu klubu lub stowarzyszenia sportowego. 

 
 

 

                                                                                    Przewodniczący 
                                                                          Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 
                                                                                 /-/ Paweł Walkowiak 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                     Załącznik nr 2 
                                                                                                                                                     do Uchwały Nr III/ 10  /2010 

                                                                                                                                      Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  
                                                                                                                                                     z dnia 20 grudnia 2010 r. 

 
Sprawozdanie finansowe 

z dotacji na realizację projektu w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 
    

.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

(nazwa projektu) 
 

w okresie od .................................... do .................................. 
określonego w umowie nr...................................., zawartej w dniu ......................................., pomiędzy 

....................................................................... a ............................................................................. 
                    (nazwa organu zlecającego)    ( nazwa klubu sportowego) 

 
data złożenia sprawozdania ........................................ 

 
I. Sprawozdanie merytoryczne 
1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w wniosku? 
Jeśli nie – dlaczego? 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Opis wykonania projektu  
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
II. Sprawozdanie z wykonania wydatków 
 
1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów ( w zł) 

Lp. Rodzaj kosztów Okres realizacji projektu 

  Koszt 
całkowity 

Z tego z 
dotacji 

Z tego z 
finansowanych 
środków 

własnych, 
środków z 

innych źródeł 
oraz wpłat i 

opłat adresatów 

  

 

 

   

Ogółem  

 

 

   

 



2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania 
 

Źródło finansowania Okres realizacji projektu 

 zł % 
Koszty pokryte z 
dotacji 

 
 
 
 
 
 

 

Koszty pokryte z 
finansowych środków 
własnych 

 
 
 
 
 
 

 

Ogółem  100% 
 
Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji projektu: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
3. Zestawienie faktur (rachunków) 
 

Lp. 
Numer 

dokumentu 
księgowego 

Numer 
pozycji 

kosztorysu 
Data Nazwa wydatku 

Kwota 
(zł) 

Z tego ze 
środków 

pochodzących z 
dotacji 

 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
III. Dodatkowe informacje 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczamy, że: 
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny wnioskodawcy,  
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i 
faktycznym, 
3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieni faktur ( rachunków) zostały faktycznie poniesione. 
 
 
............................................................  .............................................................................. 
  (pieczęć wnioskodawcy)                                                        (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych    

                                                                                                                                                                                                        do składania  oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)  

                                                                        



                                                                                   Przewodniczący 
                                                                          Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 
                                                                                 /-/ Paweł Walkowiak 
 
 

 
 
 

Uzasadnienie 
do Uchwały nr III/ 10    /2010  Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 grudnia  2010 r.  

 
Dnia 15 października 2010 roku utraciła moc ustawa o sporcie kwalifikowanym, w jej 

miejsce weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 
857). Akty wykonawcze podjęte na podstawie ustawy o sporcie kwalifikowanym utraciły moc 
w tym; Uchwała Nr XLI/288/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 maja 2010r.  
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowanego, rozwoju sportu 
kwalifikowanego przez Gminę Książ Wlkp. 

Podjęta uchwała pozwoli na wykonanie zadania własnego gminy w zakresie sportu 
poprzez udzielanie dotacji klubom sportowym określonym w art. 3 i art. 4 ustawy  
o sporcie. 
 
 
 
 
                                                                                                    Burmistrz 

                                                                                         /-/ Teofil  Marciniak 

 

 


