
Pytanie 

Maryjusz 

Jaką kwotę otrzymuje klub B-klasowy z budżetu gminy na sezon i na jakie 

cele są bądź mają być przekazywane te pieniądze ? 

 

Odpowiedź 

 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 

857 ze zm.), uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Niwiska  z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie 

warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Niwiska (opubl. Dz. Urz. Woj. 

Podkar.  z 2011.10.272) zmienionej uchwałą Nr IV/34/11 Rady Gminy Niwiska z dnia 28 

stycznia 2011r. zmieniającą uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju 

sportu w Gminie Niwiska (opubl. Dz. Urz. Woj. Podkar.  z 2011.10.273), Kluby sportowe 

działające na terenie gminy Niwiska były zobligowane aby do 15.09.2012 r. przedłożyć 

wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Niwiska na rok 2013, i ten obowiązek 

dopełniły – wpłynęło 7 wniosków.  

Następnie Wójt Gminy Niwiska po rozpatrzeniu złożonych wniosków, analizując 

celowość i zasadność przedłożonych wniosków, zarządzeniem nr 1/2013  z dnia 15.01.2013 r. 

przyznał dotację dla poszczególnych klubów sportowych, następnie zostały podpisane umowy 

o udzieleniu dotacji celowej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w zakresie udzielania dotacji 

celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających 

w celu osiągnięcia zysku. 

 

Kwoty przyznanych dotacji na rok 2013 r.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Nazwa podmiotu Kwota przyznanej dotacji 

(zł) 

1 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Niwa” Niwiska 
3 000,00  

2 
Ludowy Klub Sportowy 

„ORZEŁ” Kosowy 
15 000,00 

3 
Ludowy Klub Sportowy 

„Zacisze” Trześń 
15 000,00 

4 
Ludowy Klub Sportowy 

„Błękitni” Siedlanka 
15 000,00 

5 
Ludowy Klub  Sportowy 

„Marmury” Przyłęk 
17 250,00 

6 

Ludowy Klub Sportowy 

„Hucina” w Hucinie – 

Staszówce 

17 250,00 



(Wysokość dotacji jest uzależniona od tego czy Klub sportowy na dzień podpisania umowy 

o przyznanie dotacji jest w A czy B klasie)  

 

 

§ 2 ust. 2 umowy o przyznanie dotacji mówi:  

Dotacja służy realizacji celu publicznego i jest w szczególności 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) sfinansowanie stypendiów sportowych i 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. 

 

 

§ 2 ust. 6 umowy o przyznanie dotacji mówi:  

 

Dotacja nie może być wykorzystana m.in. na: 

1)   - zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji; 

2)   - opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów; 

3)   - nabycie lub dzierżawy gruntów; 

4)   - zadania inwestycyjne; 

5)   - działalność gospodarczą i polityczną; 

6)   - odsetki karne i kary; 

7)   - opłaty bankowe. 

 

 

 

Mam nadzieję, iż w sposób  wyczerpujący zostały udzielone  odpowiedzi na zadane pytania.  

Pozdrawiam  

  

  

Wójt Gminy Niwiska 

(-) Elżbieta Wróbel 


