Elektronicznie podpisany przez:
Ryszard Jakub Bober
dnia 19 lutego 2019 r.

UCHWAŁA NR III/78/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa KujawskoPomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 1669),
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje zadania własne w zakresie sportu poprzez tworzenie
warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.
2. Celem publicznym z zakresu sportu, który Województwo zamierza osiągnąć jest:
1) poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych działających na terenie
Województwa,
2) poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców Województwa poprzez uczestnictwo
w aktywnym stylu życia,
3) osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych działających na terenie
Województwa,
4) promocja sportu i aktywnego stylu życia,
5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców
Województwa.
§ 2. 1. Zadanie własne, o którym mowa w § 1, realizowane jest poprzez wspieranie klubów sportowych,
które prowadzą działalność w zakresie sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców Województwa poprzez
przyznanie dotacji celowej z budżetu Województwa.
2. Środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zostaną zabezpieczone corocznie
w budżecie Województwa.
§ 3. 1. Dotacje, o których mowa w § 2 otrzymać może klub sportowy, jeżeli:
1) realizuje cel publiczny wymieniony w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały,
2) promuje wizerunek województwa kujawsko-pomorskiego jako województwa wspierającego rozwój sportu
3) zapewnia udział środków własnych na realizację zadania.
2. Dotacja może być przyznana w wysokości do 90% całkowitych kosztów przedsięwzięcia.
3. Dotacja przeznaczona może być na:
1) realizację programów szkolenia sportowego;
2) zakup i modernizację sprzętu sportowego;
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach;
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.
§ 4. 1. Dotacje udzielane są przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego po przeprowadzeniu
postępowania konkursowego na realizację celu publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 2.
2. W ogłoszenie o konkursie powinny być zawarte następujące elementy:
1) nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs;
2) zasady przyznawania dotacji;
3) rodzaj zadań i wysokość środków finansowych przewidzianych na wsparcie;
4) wymogi formalne jakie winna spełniać oferta;
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5) szczegółowy wykaz elementów, na które może zostać przeznaczona dotacja;
6) miejsce i termin składania ofert;
7) wzór formularza oferty.
3. Ogłoszenie o naborze ofert zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
4. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 7 dni od ukazania się ostatniego ogłoszenia.
§ 5. 1. Oceny złożonych ofert dokonuje komisja powołana uchwałą Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego, która określa również regulamin pracy komisji.
2. Przy ocenie ofert pod uwagę bierze się:
1) oddziaływanie przedsięwzięcia na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój
na właściwym poziomie;
2) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia;
3) ocenę wykonania przedsięwzięć klubu sportowego dotowanych przez Województwo w okresie poprzednim
- w zakresie rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
4) udział środków klubu sportowego w planowanym przedsięwzięciu,
5) inne jakościowe i unikatowe elementy oferty.
3. Po zapoznaniu się z oceną komisji, decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości
podejmuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków zaplanowanych na ten cel
w budżecie Województwa.
4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. W takim przypadku warunkiem
zawarcia umowy jest korekta kosztorysu przedsięwzięcia.
5. Decyzja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie
6. Wyniki konkursu ofert zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 6. 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy dotacyjnej zawartej pomiędzy Województwem
a klubem sportowym którego oferta została wybrana.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:
1) określenie czasu na jaki zostaje zawarta;
2) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego przedsięwzięcia i termin jego wykonania;
3) określenie wysokości dotacji, jaką Województwo przekazuje podmiotowi dotowanemu z tytułu realizacji
umowy oraz terminu i tryb jej płatności;
4) określenie sposobu i terminów rozliczenia udzielonej dotacji;
5) określenie sankcji i terminu zwrotu dotacji z tytułu nienależytego wykonania umowy lub wykorzystania
dotacji na inne cele niż określone w umowie;
6) zobowiązanie podmiotu dotowanego do promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trakcie
realizacji umowy;
7) zobowiązanie podmiotu dotowanego do poddania się kontroli w zakresie objętym umową oraz tryb tej
kontroli;
8) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków
finansowych otrzymanych na realizację przedsięwzięcia, a także wszelkiej innej dokumentacji
umożliwiającej ocenę jego wykonania pod względem rzeczowym i finansowym;
9) określenie warunków wypowiedzenia umowy.
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3. Podmiot, który otrzymał dotację, zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z wykonania
przedsięwzięcia określonego w umowie w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta
lub zrealizowaniu kolejnego etapu przedsięwzięcia, według wzoru sprawozdania stanowiącego załącznik do
umowy dotacyjnej.
§ 7. Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedkłada Sejmikowi Województwa KujawskoPomorskiego roczne sprawozdanie o zawartych umowach na realizację zadań z podmiotami, o których § 2 do
dnia 31 marca roku następnego.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Sejmiku
Ryszard Bober
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Uzasadnienie
1.Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest uchwalenie warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2.Omówienie podstawy prawnej:
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 1669) w art. 27 ust. 2 stanowi, że
„Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb
finansowania zadania własnego wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta
zamierza osiągnąć”. Art. 28 niniejszej ustawy stanowi: „Klub sportowy, działający na obszarze danej jednostki
samorządu terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymywać dotację celową z budżetu
tej jednostki na podstawie uchwały, o której mowa w art.27 ust.2, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów
niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysk”.
3.Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Na podstawie Uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia
2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
odbyły się konsultacje dotyczące omawianego projektu uchwały, a ich rezultatem jest Uchwała Nr 30/1472/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania
z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały określającej warunki i tryb finansowego wspierania
rozwoju sportu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
4.Uzasadnienie merytoryczne:
Określenie warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Województwa KujawskoPomorskiego jest odpowiedzią na głosy napływające do Samorządu Województwa z klubów i stowarzyszeń
sportowych z terenu całego Województwa. Bezspornie należy zgodzić się z faktem, iż w chwili obecnej kluby
i stowarzyszenia sportowe odgrywają ogromną rolę w rozwoju sportu i kultury fizycznej (w tym
w szczególności w szkoleniu dzieci i młodzieży), przyczyniają się do zwiększania integracji społecznej
i niejednokrotnie samoistnie promują Województwo oraz budują jego dobry wizerunek. Tym bardziej należy
uregulować kwestię finansowego wspierania tych klubów ze środków Samorządu Województwa poprzez
uchwalenie warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Województwa KujawskoPomorskiego co pozwoli nie tylko w jasny i przejrzysty sposób określić ramy wsparcia finansowego przez
Samorząd Województwa ale i w znaczny sposób ułatwi klubom i stowarzyszeniom sportowym aplikowanie
o środki finansowe.
5.Ocena skutków regulacji
Udzielanie wsparcia finansowego uzależnione będzie od środków finansowych zabezpieczonych na ten cel
w budżecie województwa kujawsko-pomorskiego na dany rok.
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