
Wielk.2011.339.5768 
2011-12-27  zm.wyn.z  Wielk.2011.354.6249 ogólne 
2012-03-02  zm.  Wielk.2012.1015 § 1, § 2 

UCHWAŁA Nr VIII/103/2011 
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO 

z dnia 28 października 2011 r. 

w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie powiatu 
leszczyńskiego 

(Poznań, dnia 12 grudnia 2011 r.) 

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 ze 
zmianami) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala co następuje: 

§ 1. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb udzielania przez Powiat Leszczyński wsparcia 
finansowego w postaci dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu. 

§ 2. Celem publicznym wspierania finansowego jest rozwój sportu mający na celu: 
1) zwiększenie liczby osób czynnie uprawiających sport, 
2) zwiększenie ilości drużyn uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez Związki Sportowe na 

szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, 
3) podniesienie poziomu szkolenia sportowego zawodników w kategoriach młodzików, juniorów 

młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów. 

§ 3. (1) Wsparciu podlegają kluby sportowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku. 

§ 4. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się podmioty wymienione w § 3 realizujące zadania z 
zakresu sportu na rzecz mieszkańców powiatu leszczyńskiego. 

§ 5. Wsparcie finansowe w zakresie rozwoju sportu następuje w formie dotacji celowej, zwanej 
dotacją, przyznawanej na warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale i umowie, na zasadach 
określonych ustawą o finansach publicznych. 

§ 6. Środki finansowe na rozwój sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej Powiatu 
Leszczyńskiego. 

§ 7. Przyznana dotacja może być wykorzystana na cele określone w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 ze zmianami). 

§ 8. Przy realizacji danego zadania wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić wkład własny w 
wysokości minimum 20 % realizowanego zadania. 

§ 9. Wnioskujący o dotację składa wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 1 do uchwały 
w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego realizację zadania, a na 2012 rok w terminie 10 dni 
od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 10. W danym roku budżetowym podmiot wnioskujący o udzielenie dotacji w trybie niniejszej 
uchwały, może otrzymać z budżetu Powiatu Leszczyńskiego dotację na więcej niż jedno zadanie, pod 
warunkiem, że każde z zadań objęte będzie oddzielnym wnioskiem. 



§ 11. To samo zadanie nie może być dofinansowane dotacją udzieloną na warunkach i w trybie 
niniejszej uchwały oraz dotacją udzieloną z budżetu Powiatu Leszczyńskiego zgodnie z ustawą o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 12. 1. Organem oceniającym i przyznającym dotację na zadanie z zakresu rozwoju sportu jest 
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego. 

2. Każdy ze zgłoszonych wniosków, przed jego rozpatrzeniem, podlega sprawdzeniu pod względem 
merytorycznym, przez właściwy Wydział Starostwa Powiatowego w Lesznie, odpowiedzialny za sprawy 
sportu. 

3. Zarząd Powiatu Leszczyńskiego ocenia i przyznaje dotacje w terminie 30 dni od terminu o którym 
mowa w § 9. 

§ 13. 1. (2) W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych wniosku, Zarząd Powiatu 
Leszczyńskiego wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie określonym w kodeksie postępowania 
administracyjnego. 

2. Wniosek, którego wad nie usunięto, lub który nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie , 
pozostawia się bez rozpoznania. 

§ 14. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę: 
1) wpływ zadania na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Powiatu Leszczyńskiego i na 

rzecz jego mieszkańców, 
2) przedstawioną przez wnioskodawcę kalkulację kosztów oraz zaangażowanie środków własnych 

wnioskodawcy, 
3) możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę, 
4) dotychczasową współpracę wnioskodawcy z Powiatem Leszczyńskim, 
5) dostępność mieszkańców do działalności sportowej prowadzonej przez wnioskodawcę, 
6) prezentowany poziom sportowy stowarzyszenia - klubu sportowego na poziomie wojewódzkim i 

ogólnopolskim. 

§ 15. 1. Zarząd Powiatu Leszczyńskiego w podjętej uchwale, podaje wykaz podmiotów wraz z nazwą 
realizowanego zadania oraz wysokością przyznanej dotacji. 

2. Uchwałę o której mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w 
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa. 

§ 16. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana wnioskodawca aktualizuje 
kosztorys lub może odstąpić od realizacji zadania. 

§ 17. 1. Z każdym wnioskodawcą, którego wniosek został rozpatrzony pozytywnie Zarząd Powiatu 
Leszczyńskiego zawiera umowę. 

2. Integralnym elementem umowy jest załączony wniosek o którym w § 9. 

§ 18. 1. Do rozliczania dotacji stosuje się ustalenia umowy, o której mowa w § 17 ust. 1 oraz przepisy 
art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 
ze zmianami). 

2. Rozliczenia dokonuje się na podstawie sprawozdania. 
3. Wzór sprawozdania z wykonania zadania stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 
4. Zarząd Powiatu Leszczyńskiego informuje podmioty realizujące zadania o całkowitym rozliczeniu 

dotacji, a także o kwotach przypisanych do zwrotu wraz z kwotami odsetek, naliczonych jak od zaległości 
podatkowych. 

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego. 

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

ZAŁĄCZNIKI 



ZAŁĄCZNIK Nr 1  

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE POWIATU LESZCZYŃSKIEGO 

grafika 

ZAŁĄCZNIK Nr 2  

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE 
POWIATU LESZCZYŃSKIEGO 

grafika 
Przypisy: 
1) § 3 zmieniony przez § 1 uchwały nr X/121/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. (Wielk.2012.1015) 
zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 marca 2012 r. 
2) § 13 ust. 1 zmieniony przez § 2 uchwały nr X/121/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. (Wielk.2012.1015) 
zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 marca 2012 r. 
 


