UCHWAŁA NR XXXI/304/2016
RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu podziału środków finansowych przez Gminę Gryfice na zadania publiczne
w zakresie kultury fizycznej i sportu
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (t j. Dz.U. z 2016 r. Nr 446) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 639) oraz art. 27 ust. 2 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016 r. Nr 176) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz § 5 lit. a, w związku z § 4 pkt 1, w związku
z §14 ust. 1 zdanie trzecie uchwały Nr XXX/282/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 listopada 2016 r.
Rada Miejska w Gryficach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się Regulaminu podziału środków finansowych przez Gminę Gryfice na zadania publiczne
w zakresie kultury fizycznej i sportu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2. Wprowadza się kwestionariusz stanowiący podstawę do ustalania wartości zadania publicznego w zakresie
kultury fizycznej i sportu, stanowiący załącznik nr 2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Tokarczyk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/304/2016
Rady Miejskiej w Gryficach
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Regulamin podziału środków finansowych przez Gminę Gryfice na zadania publiczne w zakresie kultury
fizycznej i sportu
§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady podziału środków finansowych przyznawanych na wykonanie zadania
publicznego w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć
współzawodnictwa i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców Gminy Gryfice.
§ 2. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na działalność organizacji w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu zostanie określona w uchwale budżetowej Gminy Gryfice.
2. Wysokość środków na poszczególne zadania określa Burmistrz w uzgodnieniu z Komisją Edukacji, Kultury i
Sportu Rady Miejskiej w Gryficach.
3. Zadania realizowane z zakresu kultury fizycznej i sportu są skierowane głównie do dzieci i młodzieży
zamieszkałych na terenie gminy Gryfice.
4. Zadania realizowane w zakresie kultury fizycznej i sportu są finansowane przez Gminę w związku z
udziałem w zawodach i turniejach.
§ 3. Burmistrz w celu wyłonienia zadań do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu ogłasza konsultacje
społeczne, w ramach których zainteresowane organizacje składają stosowny kwestionariusz, który będzie podstawą
do ustalenia zadań i wysokości kwot na ich realizację. Wzór kwestionariusza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
§ 4. Podstawowe kryteria oceny kwestionariuszy konsultacyjnych zawierają:
1. informacje ogólne,
2. informacja o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych,
3. kalkulację kosztów przewidzianych do realizacji zadania,
4. informacje o planowanych działaniach.
§ 5. Burmistrz dokonuje weryfikacji i oceny złożonych kwestionariuszy.
§ 6. Działania, które nie mogą być finansowane z dotacji:
a) wynagrodzenia za wyjątkiem pkt b,
b) wynagrodzenia trenerów i instruktorów sportowych powyżej wysokości 35% dotacji,
c) finansowanie kosztów pośrednich powyżej 10% dotacji,
d) transferu zawodnika z klubu spoza terenu Gminy Gryfice,
e) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone,
f) zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu oraz kosztów zakupu zadłużenia,
g) pokrycie kosztów korzystania z obiektu sportowego na cele szkoleniowe poza terenem Gminy Gryfice,
h) innych kosztów nie związanych z działalnością sportową.
§ 7. 1. Podział środków finansowych na poszczególne zadania odbywać się będzie w trzech częściach.
2. W I części wydzielona zostanie odpowiednio pula 30 % środków finansowych przeznaczonych w budżecie
Gminy.
3. W II części wydzielona zostanie odpowiednio pula 65 % środków finansowych przeznaczonych w budżecie
Gminy.
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4. W III części wydzielona zostanie odpowiednio pula 5 % środków finansowych na działania nie ujęte w I i II
części oraz na działalność klubów nowo powstałych. Kwota dotacji dla takiego klubu wynosi maksymalnie 2 tys.
zł. Środki niewykorzystane w III części zwiększają pulę środków w II części.
§ 8. 1. Wskaźnikami mającymi wpływ na ocenę w I etapie podziału środków finansowych są następujące
kryteria:
1) Liczba uczestników biorących udział w realizacji zadania
a. 1 pkt. przyznawane za każdego uczestnika powyżej 19 lat
b. 3 pkt przyznane za każdego uczestnika poniżej 19 lat
2) Uczestnictwo zawodników we współzawodnictwie za każde imprezy sportowe (zawody, turnieje, rozgrywki
ligowe itp.)
a) imprezy sportowe organizowane na terenie gminy – 1 pkt,
b) imprezy sportowe organizowane na terenie powiatu – 2 pkt,
c) imprezy sportowe organizowane na terenie województwa – 4 pkt,
d) imprezy sportowe organizowane na terenie makroregionu – 6 pkt,
e) imprezy sportowe ogólnopolskie – 8 pkt,
f) imprezy sportowe ogólnopolskie poprzedzone awansem ze szczebla niższego – 20 pkt,
g) imprezy sportowe międzynarodowe – 10 pkt,
h) imprezy sportowe międzynarodowe poprzedzone awansem ze szczebla niższego – 30 pkt.
3) Udokumentowany wkład własny środków finansowych do zadania publicznego w różnych dyscyplinach
sportowych
- za każdy 1% wkładu własnego – 5 pkt (przy kosztach powyżej 10.000zł)
- za każdy 1% wkładu własnego – 1 pkt (przy kosztach poniżej 10.000zł).
2. Aby otrzymać wartość jednego punktu w złotych należy zsumować przyznane punkty wszystkich organizacji
składających kwestionariusze, a następnie ogólną kwotę (30 % środków budżetowych) podzielić przez sumę
punktów. W I etapie wartość zadania zostanie określona w wysokości: ilość zgromadzonych punktów x wartość 1
punktu w zł.
§ 9. 1. W II etapie podziału środków finansowych na zadania brane są pod uwagę następujące kryteria:
1) poprawność merytoryczna oferty przedstawiona w kwestionariuszu,
2) preliminarz kosztów bezpośrednich( np. zakup sprzętu sportowego, transport, organizacja zawodów, wpisowe,
ubezpieczenie, badania lekarskie, koszty delegacji na mecze i treningi, koszt programu szkoleniowego, koszty
korzystania z obiektów sportowych, wynagrodzenia trenerów, nagrody),
3) preliminarz kosztów pośrednich (np. obsługa księgowa, bankowa, materiały biurowe).
2. Aby otrzymać wartość zadania w II etapie należy zsumować zweryfikowane koszty wykazane przez
wszystkie organizacje składające kwestionariusze, a następnie ogólną kwotę (65 % środków budżetowych lub
zwiększoną po ustaleniu wartości zadania w III etapie) podzielić przez sumę kosztów. Uzyskany wskaźnik należy
przemnożyć przez koszty wykazane przez poszczególne organizacje. W przypadku sumy kosztów mniejszej od
wartości przeznaczonych środków wartość zadania w II etapie jest równa kosztom wykazanym przez organizacje.
§ 10. Wysokość kwoty na poszczególne zadania stanowić będzie sumę kwot z etapu I, II i III.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/304/2016
Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2016 r.

KWESTIONARIUSZ ORGANIZACJI PRZYSTĘPUJĄCEJ DO REALIZACJI ZADANIA pt:
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć, współzawodnictwa i
imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców Gminy Gryfice w roku 2017”
Pytanie

L.p.
Pełna nazwa Stowarzyszenia:
1.

2.

Siedziba:

3.

NIP:

4.

Regon:

5.

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację zadania do
kontaktu, nr telefonu, adres e-mail

6.

Aktualny statut, regulamin, dokumenty dotyczące rejestracji klubu

Do dodania jako załącznik.

Informacje o wcześniejszej działalności , w tym w szczególności:


sukcesy uczestników w zawodach w 2016 na płaszczyźnie:

a) gminnej:
b) powiatowej:
c) wojewódzkiej:
d) makroregionu:
7.

e) ogólnopolskiej:
f) międzynarodowej:
 zwiększenie liczby uczestników w stosunku do roku
poprzedniego:
 dotychczasowa współpracę z lokalnym samorządem (w
latach), opinie, rekomendacje:

8.

Termin i miejsce realizacji zadania:
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Pełna nazwa planowanego zadania:
9.

Aktualną liczbę uczestników w przedziale wiekowym:
a) Poniżej 19-ego r.ż.
10.

b) Powyżej 19-ego r.ż.
W przypadku sportów kwalifikowanych potwierdzoną przynależnością do Polskiego Związku Sportowego np.
PZPN lub innym dokumentem potwierdzającym liczbę uczestników

W przypadku sportów drużynowych jak np. piłka nożna, siatkówka,
koszykówka, proszę podać liczbę i nazwę drużyn oraz jej klasyfikację.
11.

Rodzaj planowanych szczegółowych działań we współzawodnictwie (zawody, turnieje, rozgrywki, itp.)
o zasięgu:
Gminnym
Powiatowym
Wojewódzkim
12.
Makroregionu
Ogólnopolskim
Międzynarodowym

Rodzaj planowanych działań promujących Gminę Gryfice
13.

Udokumentowany wkład własny środków:
- finansowych (np. wpisowe, sponsorzy)
14.
- osobowych (np. praca społeczna członków stowarzyszenia i
świadczeń wolontariuszy)

15.

Informację o zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
realizację zadania
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Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania
zadania
16.

Kalkulacja kosztów na realizację zadania nie przekraczające 10% dotacji (pośrednich)
koszty obsługi księgowej

17.

koszty obsługi bankowej
materiały biurowe
inne
Kalkulacja kosztów na realizację zadania (bezpośrednich)
Koszty zakup sprzętu i wyposażenia
koszty organizowania zawodów sportowych
koszty realizacji programów szkolenia sportowego,
koszty uczestnictwa w zawodach, wpisowe, noclegi, delegacje
koszty korzystania z obiektów sportowych do celów treningowych na
terenie Gminy
koszty korzystania z obiektów sportowych w celu organizacji imprez
sportowych promujących Gminę Gryfice

18.

koszty wynagrodzenia kadry szkoleniowej
koszty zakupu nagród, upominków, pucharów, dyplomów na
organizowane zawody
koszty delegacji do związków i zrzeszeń
obowiązkowe opłaty ubezpieczeniowe
obowiązkowe koszty badań lekarskich
opłaty za transport na zawody sportowe z podaniem ilości
zawodników i miejscowości docelowej
Inne
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Poprawność merytoryczna oferty

WYPEŁNIA KOMISJA.

19.
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Uzasadnienie
Podział środków finansowych na zadania w zakresie kultury fizycznej na bazie poprzednich lat budził wiele
wątpliwości i niejasności, przez co spotykał się niejednokrotnie z falą krytyki.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu mając na uwadze rzetelny podział środków finansowych na zadania
publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację
współzawodnictwa i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców Gminy Gryfice opracowała
regulamin wraz załącznikami.
Głównym celem regulaminu jest wprowadzenie jasnych, konkretnych i czytelnych zasad podziału środków.
Proponuje się podział środków w trzech częściach. Każda z nich dotyczy innego obszaru funkcjonowania
organizacji, która może wykonywać zadania publiczne na rzecz gminy. Uwzględniono między innymi liczbę
uczestników zadania, ilość turniejów i zawodów, preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich oraz liczbę
klubów nowo powstałych. Ponadto w sposób czytelny określono zakres działań, które nie mogą być finansowane z
dotacji.
Niniejszy regulamin był konsultowany i weryfikowany z istniejącymi klubami sportowymi, w taki sposób aby
wypracować optymalne, racjonalne i w pełni akceptowalne zasady odpowiadające możliwościom finansowym
Gminy.

Przewodnicząca Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu
Marzena Pelc
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