
UCHWAŁA NR X/57/15
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 30 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących 
sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.

Na podstawie art. 27 ust. 2 i 3 i art. 28 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715 z późn. 
zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 
885 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy w Baćkowicach po konsultacjach z podmiotami prowadzącymi działalność 
sportową, uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/188/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia 
warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich 
wykorzystania, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wójt Gminy Baćkowice może udzielić dotacji na projekt z pominięciem konkursu projektów, jeśli zostaną 
spełnione łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie przekracza kwoty 25.000 zł;

2) projekt będzie realizowany w okresie nie dłuższym niż 180 dni;

3) wysokość dotacji na projekt nie spowoduje przekroczenia wielkości z ust. 6 i 7.”;

2) § 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Wójta Gminy Baćkowice temu samemu 
beneficjentowi, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 
50.000 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Frejlich
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Uzasadnienie

Ustawa o sporcie stanowi, że na jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa obowiązek tworzenie
warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.

Dlatego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, warunki
i tryb finansowania sportu, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu, który jednostka ta zamierza osiągnąć.

Wspieranie sportu przez samorząd terytorialny może odbywać się również poprzez przyznawanie dotacji
celowej, z zastosowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.
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