Projekt Uchwały Dep. Sportu i Turystyki
z dnia 18.11.2020 r.

Druk nr 1948/20

UCHWAŁA NR 45/1929/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18.11.2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2020 r. poz.1378 i 1668) oraz § 2 uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4690), uchwala
się, co następuje:
§ 1. Przekazuje się do konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1057) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania
zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków
sprzyjających rozwojowi sportu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2. Konsultacje, o których mowa w § 1, będą przeprowadzone w formie konsultacji
pisemnych przesyłanych drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, składanych bezpośrednio w Punkcie InformacyjnoPodawczym Urzędu lub drogą elektroniczną na adres mailowy: st.sekretariat@kujawskopomorskie.pl.
§ 3. Konsultacje, o których mowa w § 1, przeprowadzone zostaną w terminie dwóch tygodni
od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakładce: Sport oraz portalu dla organizacji
pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl
§ 4. Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
organizacje
pozarządowe
i
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszają swoje uwagi na formularzu
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Informacje o wynikach przeprowadzonych konsultacji wraz z zestawieniem uwag
z uzasadnieniem ich przyjęcia lub odrzucenia zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie internetowej Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakładce Sport
oraz portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Sportu i Turystyki.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały zmieniającej
uchwałę określającą warunki i tryb finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 i 1668), w związku z § 2 uchwały Nr
XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podejmuje decyzje
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w formie
uchwały.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Zarząd Województwa planuje dokonać zmianę w uchwale NR III/78/19 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa KujawskoPomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu
poprzez wprowadzenie zapisu dotyczącego możliwości wsparcia w postaci stypendiów
sportowych. Zmiana uchwały polega na dodaniu zapisów umożliwiających przekazanie
klubom sportowym środków finansowych w postaci dotacji, do 100% wartości
całkowitych kosztów, na wypłatę stypendiów sportowych dla zawodników
wyróżniających się poziomem sportowym i wysokimi osiągnięciami sportowymi.
Regulacje te stanowią przepisy prawa miejscowego. Z tych względów podjęcie
powyższej uchwały jest zasadne.
5. Ocena skutków regulacji:
Niniejszy projekt uchwały po konsultacjach przestawiony zostanie Sejmikowi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Nr 45/1929//20
z dnia 18.11.2020 r.

Druk nr …../20

Projekt Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia ………………… 2020 r.

UCHWAŁA NR ………………
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO
z dnia ……………… 2020 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków
sprzyjających rozwojowi sportu
Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1133), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/78//19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających
rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1107) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 3. 1. Dotacje, o których mowa w § 2 otrzymać może klub sportowy, jeżeli:
1) realizuje cel publiczny wymieniony w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały;
2) promuje wizerunek województwa kujawsko-pomorskiego jako województwa
wspierającego rozwój sportu;
3) zapewnia udział środków własnych – w przypadku zadań wymienionych w ust 3 pkt 1-4.
2. Dotacja może być przyznana w wysokości:
1) do 90% całkowitych kosztów zadania – w przypadku zadań wymienionych w ust 3 pkt
1-4;
2) 100% całkowitych kosztów zadania – w przypadku zadania wymienionego w ust 3 pkt 5.
1)
2)
3)
4)
5)

3. Dotacja przeznaczona może być na:
realizację programów szkolenia sportowego;
zakup i modernizację sprzętu sportowego;
pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich
zawodach;
pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
sfinansowanie stypendiów sportowych.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest zmiana uchwały określającej warunki i tryb finansowego
wspierania rozwoju sportu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) w art. 27 ust. 2
stanowi, że „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić,
w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego wskazując w uchwale cel
publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć”. Art. 28 niniejszej ustawy
stanowi: „Klub sportowy, działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego,
niedziałający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymywać dotację celową z budżetu tej
jednostki na podstawie uchwały, o której mowa w art.27 ust.2, z zastosowaniem przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w zakresie udzielania dotacji
celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających
w celu osiągnięcia zysku”.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Na podstawie Uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów
aktów prawa miejscowego odbyły się konsultacje dotyczące omawianego projektu uchwały.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Do uchwały Nr III/78//19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających
rozwojowi sportu postanawia się dodać zapis dający możliwość wspierania sportu poprzez
przyznawanie dotacji z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla zawodników
wyróżniającym się wybitnymi osiągnieciami oraz poziomem sportowym.
Ww. zmiana jest efektem konieczności wprowadzenia modyfikacji w sposobie
przyznawania stypendiów sportowych zawodnikom ze stowarzyszeń i klubów sportowych
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Wskutek jej wprowadzenia Zarząd
Województwa ogłosi konkurs na udzielenie dotacji z przeznaczeniem na stypendia sportowe
dla zawodników spełniających określone kryteria. Podmiotami uprawnionymi do składania
ofert, będą stowarzyszenia i kluby sportowe. Samorząd Województwa podpisze umowy
dotacyjne określające warunki wypłaty i rozliczenia przyznanej dotacji z klubami
i stowarzyszeniami spełniającymi kryteria określone w konkursie. Pierwszy nabór wniosków
nastąpi w 2021 r., a ich wypłata w 2022 r.
Rok 2020 będzie ostatnim rokiem naboru wniosków na stypendia sportowe
przyznawanych na podstawie uchwały NR XLIII/715/13 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie stypendiów sportowych dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (z późn. zm.) i wypłacanych w 2021 roku.
Zmiana pozwoli w jasny i przejrzysty sposób określić ramy wsparcia finansowego
w postaci stypendiów sportowych przez Samorząd Województwa oraz zwiększy rolę klubów
i stowarzyszeń sportowych w tym zakresie.
5.

Ocena skutków regulacji

Udzielanie wsparcia finansowego uzależnione będzie od środków finansowych
zabezpieczonych na ten cel w budżecie województwa kujawsko-pomorskiego na dany rok.

