
UCHWAŁA Nr XXXVIII/ 316 /13 
RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 21 listopada 2013 r. 

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu w Gminie 
Cegłów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.. 
Dz. U. z 2013, poz.591, poz.645), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 885, poz. 938), art. 27 ust.2  ustawy z dnia 25 czerwca 2010 
r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.1), art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 11 ust.1 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.2),Rada Gminy Cegłów uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
Określa się warunki i tryb wspierania finansowego przez Gminę Cegłów przedsięwzięć z 

zakresu rozwijania sportu. 
 

§ 2 
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1. Sporcie – należy przez to rozumieć wszelkie formy aktywności fizycznej określone w 
art.2 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca o 2010r sporcie (Dz.U. z 2010r Nr 127, poz.857 ze 
zm.) 

2. Klubie sportowym – należy przez to rozumieć osobę prawną prowadzącą działalność 
w zakresie sportu, utworzoną na podstawie odrębnych przepisów, w tym uczniowskie 
kluby sportowe oraz podmioty określone w ustawie z dnia 25 czerwca o 2010r sporcie 
(Dz.U. z 2010r Nr 127, poz.857 ze zm.) 

3. Dotacji – należy przez to rozumieć udzielone klubowi sportowemu, na warunkach 
określonych w ustawie z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2001 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz w 
niniejszej uchwale wsparcie finansowe w formie dotacji celowqej w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 
późn. zm.) 

§ 3 
Przez cel publiczny z zakresu wspierania rozwoju sportu jaki Gmina Cegłów zamierza 

osiągnąć należy rozumieć upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy 
Cegłów, rozwój rehabilitacji ruchowej oraz innych form zorganizowanych i niezorganizowanych 
aktywności fizycznych, które przez uczestnictwo wpływają na wypracowanie lub poprawienie 
kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników 
sportowych na wszelkich poziomach 

 
                                                           
1
 Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2010r., Nr 151, poz. 1014, z 2011r Nr 171, poz. 1016,  

Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i poz. 1241, z 2012r., poz. 490, z 2013r. poz. 829. 
2 Zmiany niniejszej uchwały zostały opublikowane w Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz.887, Nr 205, 
poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378. 
 



§ 4 
1. Wspieranie finansowe rozwoju sportu będzie się odbywać w formie dotacji. 
2. Dotację celową na realizacje zadania z budżetu Gminy Cegłów może otrzymać Klub sportowy 

który spełnia warunki: 
1) działa na terenie Gminy Cegłów, 
2) nie działa w celu osiągnięcia zysku 
 

§ 5 
1. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w art.27 ust.2 ustawy o sporcie 

i może być przeznaczona w szczególności na: 
1) realizację programów szkolenia sportowego, 
2) zakup sprzętu sportowego, 
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych 

zawodach, 
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej. 
2. Dotacje są udzielane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w trybie określonym 

ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

 
§ 6 

1. Z klubami sportowymi wyłonionymi w drodze konkursu do realizacji zadania w zakresie 
wspierania rozwoju sportu zostanie zawarta umowa w trybie art. 151 ust.2 i art. 221 ust.3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r, poz. 885 ze 
zm.) 

2. Klub sportowy, który otrzymał dotację jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z 
wykonania określonego w umowie zadania w terminie 30 dni po upływie okresu umowy. 
 

§ 7 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów. 

 
§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
        Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
        (-) Zygmunt Wojciech Kaska 
 
 
Uzasadnienie: 
Ustawa o sporcie dopuszcza dotowanie przez Gminę działań na rzecz rozwoju sportu. Do dotacji 
mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Wspieranie rozwoju sportu jest zadaniem własnym Gminy. Powyższa uchwała pozwoli na 
dotowanie podmiotów działających na rzecz rozwoju sportu. 


