
Zarządzenie Nr 46(6)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 19 stycznia 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały 

Rady Miasta Piły w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju 

sportu przez Miasto Piła

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.  Dz. U. 
z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 1 pkt 2 załącznika do Uchwały Nr VII/62/11 Rady Miasta Piły z dnia 
29 marca 2011 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania 
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Postanawiam przeprowadzić konsultację w celu wyrażenia opinii przez 

Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu 

Uchwały  Rady  Miasta  Piły  w  sprawie  określenia  warunków  i  trybu  finansowania 

rozwoju sportu przez Miasto Piła.

2. Treść projektowanej uchwały stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 20 stycznia 2015 r.

2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 3 lutego 2015 r.

§ 3. Nieprzedstawienie  opinii  w  wyznaczonym  terminie  konsultacji  jest 

równoznaczne z rezygnacją z prawa jej wyrażenia.

§ 4. W celu przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta  Piły,  zostanie  przekazany  Radzie  projekt 

uchwały, o którym mowa w § 1 ust. 1 zarządzenia w wersji papierowej i elektronicznej.

§ 5. Komórką  organizacyjną  Urzędu  Miasta  Piły  odpowiedzialną 

za przygotowanie  i  przeprowadzenie  konsultacji  jest  Wydział  Oświaty,  Kultury 

i Sportu.

§ 6. Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi  Wydziału  Oświaty, 

Kultury i Sportu.



§ 7. Zarządzenie  obowiązuje  z  dniem  podjęcia  i  podlega  zamieszczeniu 

w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Piły  i  na  stronie  internetowej 

Urzędu Miasta Piły.

PREZYDENT MIASTA PIŁY
/-/ Piotr Głowski



Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 46(6)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 19 stycznia 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały 

Rady Miasta Piły w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju 

sportu przez Miasto Piła

W związku  z  art.  30  ust.  1  ustawy z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie 

gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 1 pkt 2 załącznika do Uchwały 

Nr VII/62/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia trybu 

powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności 

Pożytku  Publicznego  Miasta  Piły,  który  nakłada  obowiązek  przeprowadzenia 

konsultacji  i  wyrażenia opinii  organizacji  pozarządowych,  w przedmiocie  projektów 

uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, uważam, iż 

podjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

Dyrektor
Wydziału Oświaty,

Kultury i Sportu
/-/ Sebastian Dzikowski



Załącznik

do Zarządzenia Nr 46(6)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 19 stycznia 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały 

Rady Miasta Piły w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju 

sportu przez Miasto Piła

– PROJEKT –

Uchwała Nr …............

Rady Miasta Piły

z dnia …...............................................

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto 

Piła

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz.  715) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), uchwala co następuje:

§ 1. 1. Niniejsza  uchwała  określa  warunki  i  tryb  finansowania  rozwoju  sportu. 

2. Miasto  Piła,  mając  na  uwadze  cel  publiczny,  wspiera  sport  tworząc  możliwości 

organizacyjne i finansowe.

§ 2. Celem publicznym w aspekcie rozwoju sportu jest:

1) polepszenie  warunków  uprawiania  sportu  przez  zawodników  klubów  sportowych 

działających na terenie Miasta Piły;

2) umożliwienie osiągania przez zawodników klubów sportowych wyższych wyników 

sportowych;

3) poprawa  kondycji  fizycznej  i  ogólnego  stanu  zdrowia  mieszkańców  Miasta  Piły 

poprzez upowszechnianie rekreacji, aktywności fizycznej i sportowego stylu życia;

4) ułatwienie  dostępu  do  różnych  form aktywności  sportowej  jak  największej  liczbie 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-01-2015&qindid=287&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2014&qpnr=1072&qppozycja=1072
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-01-2015&qindid=287&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2014&qpnr=379&qppozycja=379
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-01-2015&qindid=287&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2013&qpnr=1318&qppozycja=1318
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-01-2015&qindid=287&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2013&qpnr=645&qppozycja=645


mieszkańców Miasta Piły;

5) ukazywanie  Miasta  Piły  jako  miasta  stwarzającego  warunki  dla  rozwoju  sportu 

amatorskiego i zawodowego;

6) poprawa  warunków  udziału  mieszkańców  Miasta  Piły  w  zawodach  i  imprezach 

sportowych.

§ 3. 1. Wsparcie,  o  którym  mowa  w  § 1  służyć  może  tylko  realizacji  celu 

publicznego określonego w § 2 i może być przeznaczone na:

1) opracowanie i realizację programów szkolenia sportowego;

2) zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia sportowego;

3) pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych;

4) pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych;

5) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

6) finansowanie wynagrodzeń kadry szkoleniowej.

2. Środki na ten cel zabezpieczone zostaną w budżecie Miasta Piły.

§ 4. Wsparcie  mogą otrzymać kluby sportowe realizujące zadania objęte celem 

publicznym określonym w niniejszej  uchwale,  działające  na  terenie  Miasta  Piły  oraz 

podmioty  niezaliczane  do  sektora  finansów  publicznych,  które  nie  działają  w  celu 

osiągnięcia zysku.

§ 5. 1. Przyznanie wsparcia odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert, który 

ogłasza Prezydent Miasta Piły.

2. Ogłoszenie o konkursie zawiera informacje o:

1) rodzaju zadania;

2) wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania;

3) terminach i warunkach realizacji zadania;

4) terminach i warunkach rozliczenia środków finansowych;

5) terminie składania ofert;

6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 zamieszcza się w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Piły oraz na stronie internetowej Miasta Piły.

§ 6. 1. Złożone oferty rozpatruje komisja powołana przez Prezydenta Miasta Piły.



2. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor wydziału Urzędu Miasta Piły zajmującego się sportem lub jego zastępca – 

przewodniczący komisji;

2) pracownik wydziału Urzędu Miasta Piły zajmującego się sportem;

3) pracownik wydziału Urzędu Miasta Piły zajmującego się promocją;

4) pracownik Urzędu Miasta Piły wskazany przez Skarbnika Gminy Piła;

5) dyrektor  Miejskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji  w Pile  lub  wskazany przez niego 

pracownik.

3. Obsługę prac komisji prowadzi pracownik wydziału zajmującego się sportem.

4. Rozpatrując oferty komisja ocenia między innymi:

1) zgodność ofert z celem publicznym;

2) znaczenie zadań dla mieszkańców miasta;

3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań;

4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację zadań;

5) kalkulacje kosztów, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadań;

6) możliwość realizacji zadania przez oferenta;

7) dostępność i powszechność zadań;

8) wpływ  zadań  na  ukazywanie  Miasta  Piły  jako  miasta  stwarzającego  warunki  dla 

rozwoju sportu amatorskiego i zawodowego;

9) dotychczasową współpracę z miastem.

5. Komisja  przekazuje  Prezydentowi  Miasta  Piły  propozycję  przyznanego 

wsparcia.

6. Ostatecznego  wyboru  ofert  wraz  z  wysokością  przyznanych  środków 

finansowych dokonuje Prezydent Miasta Piły.

§ 7. Wyniki  konkursu  zamieszczone  będą  w Biuletynie  Informacji  Publicznej 

Miasta Piły oraz na stronie internetowej Miasta Piły.

§ 8. 1. Kluby  sportowe,  których  oferty  zostały  wybrane,  są  zobowiązane  do 

wykonania zadań na warunkach i w zakresie określonych w umowie.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 określa między innymi:

1) szczegółowy opis zadania;

2) wysokość przyznanych środków finansowych i tryb płatności;

3) termin wykonania zadania;



4) termin wykorzystania i rozliczenia środków finansowych;

5) sposób ich rozliczenia;

6) tryb kontroli realizacji zadania, wykorzystania i rozliczenia środków finansowych;

7) termin, zasady i tryb zwrotu niewykorzystanych środków finansowych;

8) termin,  zasady  i  tryb  zwrotu  środków  finansowych  wykorzystanych  niezgodnie 

z przeznaczeniem;

9) zobowiązanie oferenta do prowadzenia dokumentacji księgowo–finansowej w sposób 

umożliwiający ocenę realizacji zadania pod względem finansowym i rzeczowym;

10) zobowiązanie  do  poddania  się  kontroli  w  czasie  realizacji  zadania  i  rozliczania 

zadania;

11) zasady sporządzenia przez oferentów sprawozdań z wykonania zadań;

12) termin sporządzenia przez oferentów sprawozdań z realizacji zadań;

13) tryb i zasady ukazywania Miasta Piły jako miasta stwarzającego warunki dla rozwoju 

sportu amatorskiego i zawodowego.

§ 9. Środki  finansowe  przyznane  z  budżetu  Gminy  Piła  w  części 

niewykorzystanej,  wykorzystanej  niezgodnie  z  przeznaczeniem,  podbranej  nienależnie 

lub  w  nadmiernej  wysokości,  podlegają  zwrotowi  do  budżetu  z  godnie  z  ustawą  o 

finansach publicznych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 11. Uchwala  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  daty  jej  ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Uzasadnienie

do Uchwała Nr …...........

Rady Miasta Piły

z dnia …..................................................

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę 

Piła

Realizując zadanie własne zawarte w art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) Gmina Piła zamierza wspierać rozwój sportu na 

terenie  miasta  poprzez  realizację  celu  publicznego rozumianego między innymi  jako: 

polepszenie warunków uprawiania sportu,  umożliwienie osiągania wyższych wyników 

sportowych, poprawę kondycji fizycznej i ogólnego stanu zdrowia mieszkańców miasta, 

ułatwienie  dostępu  do  różnych  form  aktywności,  kreowanie  wizerunku  miasta  jako 

stwarzającego  warunki  dla  rozwoju  sportu  amatorskiego  i  zawodowego,  poprawę 

warunków udziału mieszkańców w zawodach i imprezach sportów. Wspieranie nastąpi 

poprzez  udzielanie  uprawnionym  podmiotom  pomocy  przyznawanej  na  zasadach 

określonych w uchwale oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

Uwzględniając powyższe zapisy podjęcie niniejszej uchwały uważam za zasadne.

PREZYDENT MIASTA PIŁY
/-/ Piotr Głowski


