UCHWAŁA NR XXIII.209.2020
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2020 r.
poz.1133) oraz art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2020 r. poz.713 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1 Gmina Mińsk Mazowiecki wspiera rozwój sportu tworząc warunki, w tym organizacyjne
oraz wskazuje cel publiczny który zamierza osiągnąć.
2. Niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie przepisów ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r.
poz.1057).
§ 2. Warunkiem finansowania zadania własnego jest działanie zmierzające do osiągnięcia
następujących celów publicznych:
1) poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych z terenu Gminy
Mińsk Mazowiecki,
2) osiągania wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
3) poprawy kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki
poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia,
4) zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki do działalności sportowej,
5) umożliwienia dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie
mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki,
6) promocji sportu i aktywnego stylu życia.
§ 3. Wsparcie finansowe, o którym mowa w § 2 następuje w formie dotacji celowej, zwanej dalej
„dotacją”.
§ 4. Dotacja, o której mowa w § 3 służy realizacji celu publicznego określonego w § 2 i może być
przeznaczona na:
1) realizację programów szkolenia sportowego, w szczególności:
a) transport,
b) wynajem obiektów,
c) opiekę medyczną, badania lekarskie,
d) zakup środków doraźnej pomocy medycznej,
e) udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje,
zezwolenia),
f) opłaty startowe,
g) ubezpieczenia OC podmiotu oraz NW zawodników i trenerów;
2) zakup sprzętu i wyposażenia sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach
w szczególności:
a) opłaty za sędziowanie zawodów,
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4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej – jeżeli wpłynie to na
poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację
lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten
klub.
6) współorganizację imprez sportowych,
7) wspieranie rozwoju sportu szkolnego,
8) utrzymanie gminnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
§ 5. 1 Tryb postępowania o udzielenie dotacji, o której mowa w § 3 oraz sposób jej rozliczenia
i kontroli określa odrębna uchwała Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.
2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
a) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
b) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników,
c) kar, mandatów i innych opłat karnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
d) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów
wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
e) kosztów, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie
dotacji,
f) inwestycji i remontów.
§ 6. W danym roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać
z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki dotację na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy
z projektów objęty będzie oddzielnym wnioskiem, umową, sprawozdaniem.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Mińsk Mazowiecki
Przemysław
Paweł Wojda
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UZASADNIENIE
do uchwały Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.
Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz.1133) –
tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie
własne jednostek samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
może określić w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania tego zadania, wskazując cel
publiczny z zakresu sportu, który zamierza osiągnąć. Projekty realizowane przez kluby sportowe
służące realizacji celu publicznego określonego w projekcie uchwały dofinansowane będą z
budżetu Gminy poprzez udzielenie dotacji celowej z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) W art. 28 ust.2
ustawa o sporcie określa w sposób otwarty przeznaczenie dotacji, które projekt uchwały uzupełnia i
uszczegóławia.
Niniejsza uchwała przyczyni się do rozwoju sportu na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki,
zwiększając możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego oraz organizacyjnego przez
kluby sportowe z w/w terenu. Tym samym przyczyni się do poprawy kondycji fizycznej i zdrowia
psychicznego mieszkańców poprzez upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i aktywnego
stylu życia.
W okresie od 24 listopada 2020 roku do 9 grudnia 2020 roku projekt niniejszej uchwały
został poddany konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą nr XXXIV/251/17 Rady Gminy
Mińsk mazowiecki z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły do niego żadne uwagi.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.
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