
UCHWAŁA NR XXXVII/33/2018
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, z późn. zm.), art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017, 
poz. 1463, z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2017, poz. 2077),  Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1 Przepisy ogólne. 1. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb finansowania zadania własnego Powiatu 
Wałbrzyskiego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu poprzez udzielanie dotacji na realizację celów publicznych 
określonych w § 3, w tym: 

1) tryb postępowania o udzielenie dotacji, 

2) sposób rozliczania udzielonej dotacji, 

3) cele publiczne z zakresu sportu, które Powiat Wałbrzyski zamierza osiągnąć w wyniku udzielanych dotacji.

2.  Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
udzielanych na warunkach i w trybie wynikających z ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.). 

3.  O dotację, o której mowa w ust. 1 może się ubiegać każdy klub sportowy nienależący do sektora finansów 
publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Powiatu Wałbrzyskiego prowadzi 
działalność sportową.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) dotacji – należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale 
dotację celową z art. 126 i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2017, poz. 2077), 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 przyczynia się do realizacji celu publicznego 
określonego w § 3; 

3) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć klub sportowy w rozumieniu art. 3, 4 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1463, z późn. zm.) oraz związek sportowy w rozumieniu 
art. 6 wymienionej ustawy, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielanie 
dotacji na projekt; 

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

5) umowie – należy przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną między Powiatem Wałbrzyskim, 
a beneficjentem, której treści reguluje przepis art. 221 ust. 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2077) i postanowienia niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Powiecie Wałbrzyskim będzie służyło realizacji co 
najmniej jednego z następujących celów publicznych: 

1) poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Powiatu Wałbrzyskiego; 

2) zwiększeniu dostępności mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego do działalności sportowej; 

3) pobudzaniu kreatywności i wpływowi na rozwój sportu na terenie Powiatu Wałbrzyskiego; 

4) kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Wałbrzyskiego poprzez sprzyjanie współzawodnictwu 
sportowemu na wszelkich poziomach.
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§ 4 Warunki otrzymania dotacji. 1. Udzielana dotacja może w szczególności być przeznaczona na 
sfinansowanie lub dofinansowanie: 

1) realizacji programów szkolenia sportowego; 

2) zakupu sprzętu sportowego; 

3) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach; 

4) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego; 

5) sfinansowania stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej

2. Z dotacji, o której mowa w ust. 1 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu: 

1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego; 

2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone; 

3) zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów 
obsługi zadłużenia; 

4) wypłaty wynagrodzenia dla zawodnika; 

5) kosztów, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie 
dotacji; 

6) zakupu nagród dla zawodników, trenerów lub działaczy sportowych.

§ 5. Formą wypłaty z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego dotacji przyznanej na zasadach niniejszej uchwały jest 
przekazanie beneficjentowi, w terminie do 30 dni kalendarzowych po zawarciu umowy, środków na rachunek 
bankowy wskazany w umowie. 

§ 6 Tryb udzielania dotacji. 1. Organem przyznającym dotację na projekt z zakresu sportu jest Zarząd 
Powiatu Wałbrzyskiego. 

2. W celu wyboru projektów, Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza konkurs, w którym określa: 

1) przedmiot zgłaszanych projektów; 

2) wysokość kwoty środków przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu; 

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

4) termin składania wniosków; 

5) termin realizacji przedsięwzięć.

3.  Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 zamieszcza się na okres 14 dni kalendarzowych na stronie internetowej 
Powiatu Wałbrzyskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 
w Wałbrzychu. 

4.  Wniosek o udzielenie dotacji finansującej w całości lub w części zgłoszony projekt sporządza się na 
formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

5.  Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu przyjmuje się datę wpływu wniosku do Punktu 
Kancelaryjnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Przy wnioskach nadesłanych pocztą decyduje data 
wpływu. 

6.  W celu zaopiniowania i oceny złożonych wniosków Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego powołuje komisję 
konkursową. 

7.  Członek komisji konkursowej nie może pozostawać z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym 
i faktycznym który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności. 

8.  Komisja konkursowa, o której mowa w ust. 6 wyniki swojej pracy przedstawia Zarządowi Powiatu 
Wałbrzyskiego, który dokonuje ostatecznego wyboru wniosków i ustala wysokość przyznanej dotacji dla 
wybranych projektów.

§ 7. Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących dotacje Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uwzględnia: 

1) dochowanie wymagań formalnych; 
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2) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego, o którym mowa w § 3; 

3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów; 

4) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku z zakresem 
rzeczowym projektu; 

5) możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę; 

6) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego biorąc pod 
uwagę rzetelność i terminowość rozliczenia się z otrzymanych środków; 

7) planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną.

§ 8. 1. Wyboru projektów dokonuje Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uwzględniając kryteria określone 
w § 7 oraz wyniki prac komisji konkursowej. 

2. Po wyborze projektów Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego: 

1) informuje pisemnie wnioskodawców o przyznanych kwotach dotacji na wybrane projekty oraz o projektach, 
które zostały odrzucone; 

2) uzgadnia z wnioskodawcami ostateczny zakres projektu i kwotę na jego realizację; 

3) zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
w Wałbrzychu informację o projektach, które uzyskały dotację, kwotach i ich przedmiocie. 

4) Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego 
zawiera umowę o dotację, z zastrzeżeniem pkt.u 5. 

5) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego może unieważnić konkurs lub odstąpić od zawarcia umowy na skutek: 

a) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów i/lub, 

b) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyboru projektu lub 
zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

§ 9 Umowa o dotację. 1. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, Zarząd 
Powiatu Wałbrzyskiego zawiera umowę o realizację przedsięwzięcia, której podstawową treść określa 
art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2077). 

2.  Integralnym elementem umowy, o której mowa w ust. 1 jest załączony do niej wniosek zawierający projekt, 
który został wybrany do realizacji przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 10. 1. W umowie dopuszcza się zamieszczenie postanowienia dopuszczającego 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 wynikającego z umowy. 

2.  W przypadkach uzasadnionych specyfiką realizowanego projektu w umowie można zawrzeć postanowienie 
dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy finansowanymi dotacją pozycjami kosztorysu 
projektu do 10% istniejącej pozycji kosztorysowej. Dla skuteczności każda zmiana kosztorysu projektu wymaga 
powiadomienia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego o jej zakresie, w drodze pisemnej.

§ 11 Obowiązki i uprawnienia informacyjne. Beneficjent zobowiązuje się do informowania, że projekt jest 
finansowany ze środków otrzymanych z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego. Informacja na ten temat powinna się 
znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach 
publicznych dotyczących realizowanego projektu. 

§ 12 Rozliczenie dotacji. 1. W terminie określonym w umowie beneficjent rozlicza się z wykorzystanej 
dotacji, w tym z wykonania projektu. 

2.  Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być wydatki, które beneficjent poniósł na realizację projektu 
przed zawarciem umowy dotacyjnej. 

3.  Rozliczenie dokonywane jest poprzez złożenie w terminie 15 dni kalendarzowych po terminie zakończenia 
realizacji projektu określonego w umowie dotacyjnej do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu prawidłowo 
wypełnionego sprawozdania, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
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§ 13. 1. O rozliczeniu dotacji Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego informuje beneficjenta pisemnie, powiadamia 
o ewentualnej kwocie dotacji wymaganej do zwrotu i terminie, od którego zostają naliczane odsetki jak od 
zaległości podatkowych. 

2.  Odpis informacji o której mowa w ust. 1 przekazywana jest Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i umieszczana 
jest na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu na okres 7 dni.

§ 14 Przepisy przejściowe i końcowe. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Wałbrzyskiego. 

2.  Traci moc uchwała Nr XXXV/22/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie 
określenia warunków i trybu udzielenia i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi spotu oraz kontroli ich 
wykorzystania.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Wałbrzyskiego 

Józef Piksa
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 Załącznik Nr 1 
  do uchwały Nr XXXVII/33/2018 
 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego 
 z dnia 29.05.2018 roku 

 

 

………………………….…….    … … . … . … … … … … … … … … … … … 

      (pieczęć klubu)             (data i miejsce złożenia wniosku)  

 

Wniosek  

o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu sportu  

…………………………………………………………………………………………… 

(nazwa projektu)  

w okresie od …………………… do ………………………..  

I. Dane klubu sportowego  

1. pełna nazwa ………………………………………………………………………………  

2. forma prawna ……………………………………………………………………………  

3. numer KRS/ nr ewidencji………………………………….. 
 
4.  NIP………………………………………… REGON …………………………………….  

5. dokładny adres: miejscowość ………………. ul. ……………………………………….  

6. tel. ……………………………………… e-mail: ……………………………………….  

7. nazwa banku i nr rachunku bankowego ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

8. nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie projektu 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 

9. przedmiot działalności statutowej ……………………………………………………….  

a) § statutu na podstawie którego wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie sportu 

……………………………………………………………………………………… 

b) sposób reprezentacji wnioskodawcy (§  w statucie) ………………………………… 

c) kadencja władz stowarzyszenia (§  w statucie) ……………………………………… 

d) data ostatniego wyborczego walnego zgromadzenia członków …………………… 

II. Zakres projektu  

1. Miejsce wykonywania projektu  

……………………………………………………………………………………………… 

2. Zakres planowanego projektu:  

a) I lość zawodników w  szkoleniu …………………………………………………… 

b) Zakładane rezultaty realizacj i pro jektu: ………………………………………… 
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III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu  

1. Całkowity koszt projektu …………………………………….. [(dotacja) ……………]  

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów  

Lp

.  

 

Rodzaj kosztów Koszt 

całkowity  

(w zł)  

Z tego 

z wnioskowan

ej dotacji 

(w zł)  

Z tego z finansowych 

środków własnych, 

środków z innych 

źródeł oraz wpłat 

i opłat zawodników 

(w zł)  

     

     

     

Ogółem  

 

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

IV. Przewidywane źródła finansowania projektu  

Źródło finansowania  zł  %  

Wnioskowana kwota dotacji 

 

  

Finansowe środki własne, środki z innych źródeł 

oraz wpłaty i opłaty adresatów 

  

Ogółem    

 

Inne wybrane informacje dotyczące projektu:  

1. Rzeczowe jak: tytuł prawny lokalu, posiadany sprzęt, materiały.  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji projektu (informacje 

o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji oraz o kwalifikacjach 

wolontariuszy).  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Oświadczamy, że:  

a) w ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie */nie pobieranie * opłat od 
zawodników uczestniczących w projekcie,  

b) wnioskodawca jest związany niniejszym wnioskiem przez okres do dnia……………,  

c) wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym.  

……………………………………………………………………………………………… 

(podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu)  

 

Załączniki:  

1. Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, 

informacja dodatkowa) za ostatni rok.  

2. Dokument potwierdzający udział w zawodach organizowanych przez polskie lub okręgowe 

związki sportowe 

 

 

*Niepotrzebne skreślić. 
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 Załącznik Nr 2 
  do uchwały Nr XXXVII/33/2018 
 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego 
 z dnia  29.05. 2018 roku 

 

 

Sprawozdanie z wykonania zadania w zakresie sportu 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(nazwa projektu)  

w okresie od …………………… do ………………………..  

 

1. Opis zrealizowanego projektu  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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2. Rozliczenie kosztów 

 

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów (bieżący stan – faktycznie poniesione koszty) 

Lp

.  

 

Rodzaj kosztów Koszt 

całkowity  

(w zł)  

Z tego 

z wnioskowan

ej dotacji 

(w zł)  

Z tego z finansowych 

środków własnych, 

środków z innych 

źródeł oraz wpłat 

i opłat zawodników 

(w zł)  

     

     

     

Ogółem  

 

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Źródła finansowania projektu (bieżący stan – faktycznie poniesione koszty) 

Źródło finansowania  zł  %  

Wnioskowana kwota dotacji 

 

  

Finansowe środki własne, środki z innych źródeł 

oraz wpłaty i opłaty adresatów 

  

Ogółem    
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Zestawienie faktur i rachunków 

L.p. Numer 

dokumentu 

księgowego 

Data 

wystawienia 

dokumentu 

księgowego 

Nazwa 

kosztu 

Wartość 

całkowita 

rachunku/

faktury 

w tym 

koszt 

poniesiony 

z 

przyznanej 

dotacji 

w tym 

koszt 

poniesiony 

z środków 

własnych 

lub innych 

źródeł 

Data 

zapłaty 

     

 

   

     

 

   

     

 

   

     

 

   

     

 

   

     

 

   

     

 

   

     

 

   

     

 

   

     

 

   

 

Oświadczamy, że: 

1. od daty zawarcia umowy nie zmienił się statut prawny klubu sportowego; 

2. wszystkie podane w niniejszym rozliczeniu informacje są zgodne z aktualnym 

stanem prawnym i faktycznym; 

3. wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur i rachunków zostały 

faktycznie poniesione 

 

 

 

                                        Podpis osoby/osób upoważnionej/ych  

i pieczęć klubu   

 

…………………………..………………………….. 
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