UCHWAŁA Nr .../…./19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …………………………… 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu
w Województwie Podkarpackim
Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 11 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468), art. 221 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów
prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)
Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr LII/988/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października
2010 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Województwie
Podkarpackim (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 114, poz. 2096), zmienionej uchwałą
Nr XV/259/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2011 r. (Dz.
Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 192, poz. 3171), uchwałą Nr LV/1065/14 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 8 września 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego
z 2014 r., poz. 2602), uchwałą Nr LVIII/1104/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 27 października 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r., poz. 3002),
uchwałą Nr IV/70/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 12 lutego 2015 r.
(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r., poz. 335), uchwałą Nr XXXII/560/17 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego
z 2017 r., poz. 523) oraz uchwałą Nr LIII/893/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 28 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r., poz. 2837) wprowadza
się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„1. Z budżetu Województwa Podkarpackiego finansowane lub dofinansowane mogą
być zadania dotyczące:
1) upowszechniania aktywności fizycznej wśród społeczeństwa Województwa
Podkarpackiego,
2) podniesienia poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego.”
2) § 3 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„1. Poprzez realizację zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1. pkt 1) Województwo
zamierza osiągnąć cel publiczny, jakim jest:
1) poprawa kondycji fizycznej i psychicznej w społeczeństwie Województwa
Podkarpackiego,
2) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności ruchowej jak największej
liczbie
mieszkańców
Województwa
Podkarpackiego,
w
tym
osobom
niepełnosprawnym,
3) rozwój stosunków społecznych poprzez udział w imprezach sportowych.”
3) § 3 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„2. Poprzez realizację zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1. pkt. 2) Województwo
zamierza osiągnąć cel publiczny, jakim jest:
1) poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników Województwa
Podkarpackiego,
2) osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników Województwa
Podkarpackiego.”
4) § 3 ust. 3. otrzymuje brzmienie:
„3. Realizacja zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 obejmuje dyscypliny ujęte
w wykazie sportów Systemu Sportu Młodzieżowego, prowadzonym przez ministerstwo
właściwe ds. sportu.”
5) w § 3 skreśla się ust. 5.
6) § 4 otrzymuje brzmienie:
„Wspieranie lub powierzanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 odbywa się
w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.”
7) § 5 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„1. W ramach zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1. pkt 2) finansowane lub
dofinansowane mogą być n/w działania:
1) udział reprezentantów Województwa Podkarpackiego lub organizacja na terenie
Województwa Podkarpackiego zawodów rangi Mistrzostw Świata, Pucharu Świata,
Mistrzostw Europy, Pucharu Europy, Mistrzostw Polski, Pucharu Polski oraz
Mistrzostw Województwa Podkarpackiego,
2) udział reprezentantów Województwa Podkarpackiego lub organizacja na terenie
Województwa Podkarpackiego zawodów w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego,
prowadzonego przez ministerstwo właściwe ds. sportu,
3) organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w ramach kadr wojewódzkich,
4) organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej i
akademickiej
5) organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich,
6) organizacja współzawodnictwa sportowego zawodników niepełnosprawnych oraz
udział reprezentantów Województwa Podkarpackiego w zawodach ogólnopolskich
i międzynarodowych,
7) szkolenie kadry trenersko-instruktorskiej,
8) zakup sprzętu sportowego w szczególności z przeznaczeniem na szkolenie dzieci
i młodzieży uzdolnionej sportowo Województwa Podkarpackiego.”
8) § 5 ust. 2. otrzymuje brzmienie:
„2. Działania, o których mowa w ust. 1 finansowane lub dofinansowane są
w formie dotacji celowej z budżetu Województwa.”
9) § 5 ust. 3. otrzymuje brzmienie:
„3. Dotację, o której mowa w ust. 2. może otrzymać stowarzyszenie niedziałające w
celu osiągnięcia zysku, spełniające łącznie niżej wymienione warunki:
1) złoży wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego
na zadanie mające na celu podniesienie poziomu sportowego zawodników
Województwa Podkarpackiego,
2) działania przewidziane do realizacji we wniosku, o którym mowa w pkt 1 realizują cel
publiczny, o którym mowa w § 3 ust. 2,
3) ma siedzibę na terenie województwa podkarpackiego.”

10) § 5 ust. 4. otrzymuje brzmienie:
„4. Szczegółowe warunki udzielania dotacji celowych z budżetu Województwa
Podkarpackiego na zadanie mające na celu podniesienie poziomu sportowego
zawodników Województwa Podkarpackiego, zasady oceny wniosków o udzielenie
dotacji oraz sposób realizacji i rozliczania dotowanych działań określa Załącznik Nr 3
do Uchwały.”
11) § 5 ust. 7. otrzymuje brzmienie:
„7. Formularz wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 stanowi Załącznik Nr 1 do
Uchwały”.
12) w § 5 skreśla się ust. 8.
13) § 6 otrzymuje brzmienie:
„Decyzję w sprawie przyznania
Podkarpackiego w drodze uchwały.”

dotacji

podejmuje

14) § 7 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie
Województwem Podkarpackim a Zleceniobiorcą.”

Zarząd

umowy

Województwa

zawartej

pomiędzy

15) w § 7 po ust. 1. dodaje się ust. 2. w brzmieniu:
„2. Umowa, o której mowa w ust. 1. określa w szczególności:
1) nazwę zadania, (w tym cel, na jaki dotacja została przyznana),
2) wysokość dotacji i tryb płatności,
3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku
budżetowego,
4) tryb kontroli wykonywania zadania,
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji”.
16) § 8 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„1. Podmiot dotowany jest zobowiązany do złożenia Województwu Podkarpackiemu
sprawozdania z wykonania zadania mającego na celu podniesienie poziomu
sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego”.
17) § 8 ust. 2. otrzymuje brzmienie:
„2. Formularz sprawozdania, o którym mowa w ust. 1. stanowi Załącznik Nr 2 do
Uchwały.
18) § 9. ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„1. Województwo Podkarpackie jest uprawnione do przeprowadzenia kontroli realizacji
zadania dotowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego.”
19) w § 9 skreśla się ust. 2.
20) Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
21) Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały.
22) Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej
uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Uzasadnienie
Proponowane zmiany uchwały Sejmiku w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju
sportu w Województwie Podkarpackim wynikają głównie z doświadczeń praktycznych
związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji mających na celu podniesienie poziomu
sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego. Większość zmian zawartych
w uchwale ma charakter porządkowy. Zmiana załącznika nr 1 tj., formularza wniosku
związana jest z doprecyzowaniem wymagań w zakresie sporządzania opisu
i uzasadnienia realizacji działań zawartych we wniosku. Konsekwencją zmiany
formularza wniosku jest zmiana wzoru sprawozdania stanowiącego załącznik nr 3 do
uchwały.
Zmiana załącznika nr 1 do uchwały, tj. Szczegółowych warunków udzielania dotacji
celowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na zadanie mające na celu
podniesienie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego, zasady
oceny wniosków o udzielenie dotacji oraz sposób realizacji i rozliczania dotowanego
zadania porządkuje dotychczasowe zapisy i doprecyzowuje dotychczasowe zapisy.
Najistotniejsze zmiany w załączniku dotyczą głównie:
1) dodania słownika pojęć użytych w dokumencie,
2) określenia podmiotu, który może ubiegać się o dotację. Zniesiono zapis
ograniczający możliwość ubiegania się o dotację w danym roku tylko przez jeden
podmiot reprezentujący daną dyscyplinę sportową,
3) zmiany terminu kwalifikowalności wydatków poniesionych z dotacji od dnia zawarcia
umowy,
4) uaktualnienia katalogu kosztów kwalifikowanych w ramach dotacji,
5) ograniczenia liczby naborów wniosków o udzielenie dotacji, z równoczesnym
zastrzeżeniem dla Zarządu Województwa w zakresie możliwości ogłoszenia
dodatkowego naboru wniosków w IV kwartale danego roku,
6) doprecyzowania zasad wypełniania poszczególnych pól wniosku o udzielenie dotacji
oraz sprawozdania z realizacji zadania.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione.

