UCHWAŁA NR XXX/541/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/988/10 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 25 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu
wspierania rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim.
Na podstawie §18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz.486 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176) oraz art. 4 ust.
1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów
prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
1. W uchwale Nr LII/988/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25
października 2010 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu
w Województwie Podkarpackim (Dz. Urz. Woj. Podk. nr 114 poz. 2096 z późn.
zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) W załączniku nr 2 do Uchwały w tabeli w pkt III. „Zestawienie faktur
(rachunków)” po kolumnie „Lp.” dodaje się kolumnę „Nazwa wystawcy
dokumentu”.
2) W załączniku nr 3 do Uchwały:
a) Dodaje się ppkt 1.3 w brzmieniu: „W poszczególnych dyscyplinach
sportu dofinansowanie może w danym roku uzyskać tylko jeden
podmiot reprezentujący daną dyscyplinę. Podmiot, któremu
udzielono wsparcia jest zobowiązany do współpracy i
współdziałania ze wszystkimi podmiotami prowadzącymi szkolenie
dzieci i młodzieży w danej dyscyplinie sportu w województwie”,
b) Ppkt 3.1.2 nadaje się brzmienie: „do 30 stycznia – na zadania
realizowane od marca”
c) Ppkt 3.1.3 nadaje się brzmienie: „do 30 marca – na zadania
realizowane od maja”,
d) Ppkt 3.1.4 nadaje się brzmienie: „do 30 czerwca – na zadania
realizowane od sierpnia,
e) Dodaje się ppkt o treści: „do 30 października – na zadania
realizowane w grudniu”’
f) Dodaje się ppkt 4.2.7 w brzmieniu: „Zmiana zadania ujętego we
wniosku jest dopuszczalna w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych
okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili składania
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wniosku, a na ich zaistnienie wnioskodawca nie miał wpływu. W
takim przypadku wnioskodawca powinien niezwłocznie lub nie
później niż na 14 dni przed rozpoczęciem zadania złożyć
skorygowany wniosek, który umożliwi aneksowanie umowy
o udzielenie dotacji”,
W ppkt 5.1 w tabeli dotyczącej objętych dofinansowaniem kosztów
wprowadza się następujące zmiany:
a. W pozycji „zakwaterowanie i wyżywienie” wprowadza się
stawkę łączną 120 zł/osobodzień,
b. W pozycji zakwaterowanie wprowadza się stawkę 60
zł/osobodzień oraz zastrzeżenie „dotyczy imprez poza
województwem
podkarpackim;
w
województwie
podkarpackim dotyczy wyłącznie kadry wojewódzkiej”,
c. W pozycji wyżywienie wprowadza się stawkę 60
zł/osobodzień,
d. W pozycji „wynagrodzenie szkoleniowców” wprowadza się
zastrzeżenie: „podczas imprez wyjazdowych szkoleniowiec
pełni jednocześnie funkcję opiekuna”,
e. W pozycji „wynajem obiektów” wprowadza się stawkę 250
zł/godz.,
f. W pozycji „obsługa medyczna” wprowadza się stawkę 450
zł/dzień.
W ppkt 5.3 dodaje się podpunkty po pauzach: „- wynajmu obiektów,
które stanowią własność wnioskodawcy, są w jego dzierżawie lub
stałym użytkowaniu, - przesyłki w przypadku zakupu sprzętu
sportowego”,
Ppkt 5.4 nadaje się brzmienie: „Koszty związane z realizacją
zadania są kwalifikowalne od dnia podjęcia przez Zarząd
Województwa uchwały o udzieleniu podmiotowi dotacji.”
PPkt 6.3 nadaje się brzmienie: „Złożenie prawidłowo wypełnionego
sprawozdania po terminie, o którym mowa w pkt. 6.2.2., ale do 30
dni od zakończenia zadania może skutkować zwrotem środków
w wysokości 25% otrzymanej dotacji”
Ppkt 6.4 nadaje się brzmienie: „Złożenie prawidłowo wypełnionego
sprawozdania po 30 dniach od zakończenia zadania będzie
skutkowało obniżeniem dotacji w kolejnym roku o 25%
w stosunku do kwoty dotacji w roku, w którym zaistniała
nieprawidłowość”,
Ppkt 8.5.1 nadaje się brzmienie: „Należy wpisać wszystkie faktury
(rachunki) związane z realizacją zadania wraz z wyszczególnieniem
wystawców poszczególnych dokumentów”,
Ppkt 8.5.5 nadaje się brzmienie: „Do sprawozdania nie załącza się
faktur
(rachunków).
Należy
je
przechowywać
zgodnie
z obowiązującymi przepisami i udostępniać na każde wezwanie
urzędu, w tym podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.
Poniżej tabeli można podać dodatkowe informacje dot. faktur
i rachunków’.

3) Załącznik nr 3 w zmienionym brzmieniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały

§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

