
U C H W A Ł A   Nr  113/XII/11 

Rady   Miasta   Milanówka  

z dnia 24 listopada 2011 r. 
 

w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Milanówek 
 

           Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm., ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) w związku z art. 27 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) – Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

1. Określa się warunki i tryb finansowania przez Gminę Milanówek zadania własnego z zakresu sportu na terenie 

Gminy Milanówek, 

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie przepisów ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz dotacji udzielanych na podstawie 

innych odrębnych przepisów. 
 

§ 2. 

1. Udzielając wsparcia finansowego klubom sportowym Gmina zamierza osiągnąć następujące cele publiczne: 

1) propagowanie zdrowego stylu życia i budowanie więzi wspólnoty lokalnej; 

2) poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu; 

3) zwiększenie dostępności sportu dla lokalnej społeczności; 

4) pozytywny wpływ na wychowanie młodzieży i integrację społeczną, co niewątpliwie przełoży się  

na bezpieczeństwo i porządek publiczny. 

2. Kluby sportowe działające na obszarze Gminy Milanówek, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, mogą otrzymać 

dotację celową na warunkach i w trybie określonym w § 3. 

3. Dotacja ma służyć realizacji celów publicznych określonych w ust. 1 i  może być przeznaczona 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) wynagrodzenia kadry szkoleniowej 

-  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. 

§ 3. 

1. Kwota dotacji przeznaczonych na finansowanie sportu w Gminie Milanówek określona zostanie corocznie  

w uchwale budżetowej.  

2. Dotację przyznaje Burmistrz Milanówka zlecając zadanie z zakresu rozwoju sportu po uprzednim rozpatrzeniu 

wniosku złożonego przez klub sportowy. 

3. Wniosek o dotacje składa się w Urzędzie Miasta Milanówka na formularzu, którego wzór określi zarządzenie 

Burmistrza Miasta Milanówka. 

4. Dotacja nie może być wykorzystana na wydatki klubu sportowego wynikające z: 

1) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętych pożyczek, kredytów lub wykupu papierów wartościowych oraz 

innych zobowiązań, 

2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat  nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu. 

§ 4. 

Podstawą przekazania dotacji jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Milanówek, a klubem sportowym, określająca 

szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania oraz cel na który dotacja zostaje przyznana, wysokość dotacji oraz 

zasady jej wypłaty, termin wykorzystania dotacji, termin i sposób jej rozliczenia, tryb kontroli wykonania zadania, 

terminy i zasady sporządzania sprawozdań, termin zwrotu niewykorzystanej dotacji, oraz skutki wykorzystania dotacji 

niezgodnie z przeznaczeniem.  

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 
 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku. 

 
      Przewodnicząca  

      Rady Miasta Milanówka 

 

      mgr Maria Sobczak 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

 

Jednym z zadań samorządu gminnego jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb dotyczących kultury 

fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (ustawa z dnia  

8 marca1990 r. o samorządzie gminnym). 

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie w art. 27 ust. 1 określa, iż tworzenie warunków, w tym 

organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu 

terytorialnego, a w ust. 2 informuje, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może 

określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego, o którym mowa w ust. 1, 

wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć. Widząc 

konieczność realizowania tego zadania w Milanówku, należy dążyć do określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Milanówek ułatwiając przy tym możliwość 

wykorzystania finansów publicznych na ten cel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


