
ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2012
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 16 maja 2012 r.

w sprawie ogłoszenia konsultacji 

Na podstawie § 2 i § 3 uchwały Nr XL VIII/245/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Wójt Gminy Lipie 
zarządza, co następuje: 

§ 1. Ogłaszam konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie określenia warunków i trybu 
finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Lipie. 

§ 2. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 16 maja 2012r. do dnia 30 maja 2012r. 

§ 3. Projekt uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie określenia warunków i trybu finanowania rozwoju sportu na 
terenie Gminy Lipie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacji. 

§ 5. 1) Konsultacje odbędą sie w formie zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy 
w Lipiu www.lipie.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.lipie.akcessnet.net oraz na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipiu projektu uchwały, o której mowa w § 1, wraz z formularzem zgłasznia 
opinii. 

2) Formą konsultacji jest wyrażenie pisemnej opinii i złożenie uwag do projektu. 

3) Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały wymienionej w § 
1 na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL VIII/245/2010. 

4) Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność 
na terenie Gminy Lipie. 

§ 6. Opinie i uwagi wnoszone można składać do Urzędu Gminy Lipie - sekretariat, faksem na nr 34 3188032 
lub drogą elektroniczną na adres gmina_lipie@poczta.onet.pl w terminie określonym w § 2. 

§ 7. Zgłoszenia anonimowe lub niezawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 

§ 8. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest 
pracownik merytoryczny - Pani Anna Mach. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Lipie 

Bożena Wieloch
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.30.2012 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 16 maja 2012 r. 

Uchwała Nr .................... 
Rady Gminy Lipie 

z dnia .................... 2012 r. 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Lipie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm), art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.), Rada Gminy Lipie uchwala, co 
następuje: 

Rozdział 1.
Przepisy ogólne 

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje warunki i tryb udzielania wsparcia finansowego klubom sportowym w celu 
rozwoju sportu na terenie gminy Lipie, poprawy kultury fizycznej i psychicznej zawodników oraz rozwoju 
stosunków społecznych, 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) klubie sportowym - należy przez to rozumieć osobę prawną działającą na obszarze danej jednostki samorządu 
terytorialnego, nie działającą w celu osiągnięcia zysku; 

2) "dotacji" rozumie się przez to jednorazową dotację (w ciągu roku kalendarzowego), 

3) wniosku - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie, które ma być realizowane przez klub sportowy, 
stanowiące wydatki bieżące lub majątkowe tego klubu, które w sposób bezpośredni przyczynia się do rozwoju 
sportu na obszarze gminy Lipie, 

4) wnioskodawcy - należny przez to rozumieć klub sportowy, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały, 
złoży wniosek o udzielenie dotacji na realizowane zadanie w zakresie rozwoju sportu, 

5) beneficjencie - należy przez to rozumieć klub sportowy, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano 
dotację na dofinansowanie wniosku. 

Rozdział 2.
Warunki otrzymania wsparcia finansowego 

§ 3. Dotację mogą otrzymać wyłącznie kluby sportowe działające na terenie Gminy Lipie. 

§ 4. Dotacja, o której mowa w ust. 1 ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w § 1 pkt. 1 i może 
być poprzyznawana w szczególności na: 

1) realizację programów szkolenia sportowego, 

2) zakup sprzętu sportowego, 

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach. 

- 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. 

§ 5. W roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu Gminy Lipie 
dotację na nie więcej niż jeden złożony wniosek. 

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: A1B2D0E9-9326-450D-B067-34DDF63509EB. Podpisany Strona 1



§ 6. Wysokość dotacji, przeznaczonej na sfinansowanie rozwoju sportu na terenie gminy Lipie, ustalona jest na 
dany rok kalendarzowy w uchwale budżetowej. 

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji 

§ 7. 1. Organem przyznającym dotacje na projekt służący rozwojowi sportu jest Wójt Gminy Lipie. 

2. W celu wyboru wniosków, o których mowa w ust. 1 Wójt w drodze zarządzenia ogłasza konkurs, w którym 
określa: 

1) rodzaj zadania, 

2) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizacje zadań lub indywidualnego wsparcia, 

3) termin realizacji przedsięwzięć z wniosków, nie dłuższy niż do 31 grudnia roku, w którym udzielono dotacje, 

4) warunki merytoryczne i finansowe, jaki powinien spełniać wniosek i objęte nim przedsięwzięcia z zakresu 
rozwoju sportu, 

5) termin składania wniosków o wsparcie finansowe do 28 lutego danego roku. 

§ 8. 1. Wójt Gminy Lipie udziela dotacji w oparciu o wniosek złożony przez ubiegającego się o wsparcie. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, winien zawierać: 

1) dane ubiegającego się o wsparcie przedsięwzięcia, 

2) szczegółowe określenie terminu i miejsca realizacji, umożliwiającego jego kontrolę, 

3) zakres rzeczowy przedsięwzięcia (opis, charakterystyka przedsięwzięcia), 

4) kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji przedsięwzięcia, w tym podanie oczekiwanej kwoty budżetu 
gminy wraz z przeznaczaniem oraz wskazanie innych źródeł finansowania przedsięwzięcia. 

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych, złożony wniosek nie jest rozpatrywany. 

§ 9. 1. Przy wyborze wniosku otrzymującego wsparcie finansowe Wójt Gminy Lipie uwzględnia: 

1) znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie gminy Lipie, 

2) merytoryczne przygotowanie oferty, 

3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania, którego wniosek dotyczy. 

§ 10. 1. Każdy ze zgłoszonych wniosków o dofinansowanie, przed jego rozpatrzeniem podlega zaopiniowaniu 
przez Zespół konsultacyjny, powołany przez Wójta Gminy Lipie. 

§ 11. 1. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych wniosków dokonuje Wójt Gminy Lipie. 

2. Wyniki konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Lipie. 

3. Otrzymanie dotacji następuje na podstawie umowy 

Rozdział 4.
Umowa i rozliczenie dotacji 

1. Umowę dotacji zawiera Wójt Gminy z klubem sportowym. 

2. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Integralnym elementem umowy jest wniosek klubu sportowego. 

4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana warunkiem podpisania umowy jest 
złożenie przez wnioskodawcę korekty kosztorysu. 

5. Umowa zawiera w szczególności: 

1) opis zadania i termin jego realizacji, 

2) wysokość udzielonej dotacji i tryb jej przekazania, 

3) termin wykorzystania dotacji, 
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4) tryb i zakres kontroli wykonania zadania, 

5) termin i sposób rozliczenia dotacji, 

6) warunki i tryb rozwiązania umowy, 

7) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji. 

6. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w formie pisemnego aneksu, 
z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego 
odstępstwa od założeń wniosku. 

7. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowanemu i rzeczowemu w sprawozdaniu. 

8. Klub sportowy, któremu została udzielona dotacja, jest obowiązany do prowadzenia wyodrębnionej 
ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków. 

9. Do rozliczenia dotacji stosuje się postanowienia zwartej umowy oraz przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm). 

10. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które klub sportowy poniósł na realizacje zadania 
przed zawarciem umowy. 

Rozdział 5.
Kontrola realizacji wykonania zadania 

1. Wójt Gminy Lipie może zlecić kontrolę sposobu wykorzystania dotacji. 

2. Zakres kontroli obejmuje: 

1) sprawdzenie rzeczywistego przebiegu realizacji zadania oraz osiągnięcia celu zakładanego w zakresie 
dotowania zadania, 

2) sprawdzenie dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania, w szczególności znajdujących się 
w siedzibie podmiotu oryginału dokumentów finansowych. 

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji, polegających na 
wykorzystaniu dotacji niezgodnie z przeznaczeniem , pobraniem dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 
dotacja  podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

Rozdział 6.
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 12. Wójt Gminy Lipie przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji niniejszej uchwały do dnia 31 
marca następnego roku budżetowego (informacja roczna). 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
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