UCHWALA Nr 1461XXIII12017
RADY GMINY NOWE MIASTO
z doia 19 styczoia 2017 r.

w sprawie

zmiaoy Uchwaly Nr 141IXXV/2013 Rady Gmioy Nowe Miasto z doia
31 styczoia 2013 roku w sprawie okresleoia waruokow i trybu
fioaosowaoia rozwoju sportu przez Gmio-r Nowe Miasto

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

0

samorzqdzie

gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446 z p6Zn. zm.), art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 roku

0

sporcie (Dz. U. 2016 r. poz. 176 z poin. zm.) oraz art. 221

ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

0

finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870

z poin. zm.) uchwala siy, co nastypuje:

§1
W Uchwale Nr 141IXXV/2013 Rady Grniny Nowe Miasto z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie okreslenia warunkow i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminy Nowe
Miasto wprowadza siy nastypujqce zmiany:
1) § 2 ust. 4 otrzymuje nastypujqce brzmienie:
"Kwota dofinansowania ze strony Gminy Nowe Miasto me moze przekroczyc 90%
calkowitych kosztow poniesionych przy realizacji danego zadania".
§2
Wykonanie uchwaly powierza siy Wojtowi Gminy Nowe Miasto.

§3
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzydowym
Wojewodztwa Mazowieckiego.
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•
Uzasadnienie
do Uchwaly Nr 146IXXJII12017 Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 19 stycznia 2017 r.

Zgodnie z art. 27 ustawy
sprzyjaj~cych

0

sporcie, tworzenie warunkow, w tym organizacyjnych,

rozwojowi sportu stanowi zadanie wlasne jednostek

samorz~du

terytorialnego.

Rada Gminy moze okreslic, w drodze uchwaly, warunki i tryb finansowania sportu,
wskazuj~c

cel publiczny z zakresu sportu, ktory jednostka zamierza osi~gn~c.

Zmiana uchwaly dotyczy maksymalnego poziomu dofinansowania ze strony Gminy Nowe
Miasto. Ustala siy, ze kwota dofinansowania ze strony Gminy Nowe Miasto nie moze
przekroczyc 90% calkowitych kosztow poniesionych przy realizacji danego zadania. Oznacza
to, ze kJub sportowy bydzie zobowi¥any do co najmniej 10% wkladu wlasnego.
Dotychczasowe dofinansowanie ze strony Gminy Nowe Miasto, tj. 80% calkowitych kosztow
poniesionych przy realizacji danego zadania, stanowilo dla klubow sportowych bariery
finansow~.

W latach 2013 - 2016 w odpowiedzi na ogloszenia Wojta Gminy Nowe Miasto

w sprawie naboru wnioskow

0

udzielenie dotacji celowej na realizacjy zadan publicznych

z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nowe Miasto wplywala tylko i

wyl~cznie

jedna

oferta. Podwyzszenie kwoty dofinansowania nie musi zwiykszyc kwoty przekazywanej
dotacji celowej dla klubu sportowego, lecz zmniejszyc jedynie jego wklad wlasny, co moze
spowodowac wiyksze zainteresowanie ze strony klubow sportowych.
Podjycie uchwaly przyczyni siy do dalszego rozwoju sportu i upowszechniania kultury
fizycznej na terenie Gminy Nowe Miasto,

zwiykszaj~c

mozliwosci

osi~gniycia

wysokiego

poziomu sportowego zawodnikow oraz organizacyjnego kJubow sportowych.
Maj~c

na uwadze powyzsze, podjycie uchwaly jest zasadne.
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