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Na podstawie art. 42 ust. 8 ustawy z dnia 13 listo-
pada 2003 r. o dochodach jednostek samorzàdu tery-
torialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 i Nr 220,
poz. 1419 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 56, poz. 458)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zakres zadaƒ zwiàza-
nych z budowà i remontami obiektów sportowych
oraz rozwijaniem sportu, w szczególnoÊci wÊród dzie-
ci i m∏odzie˝y, a tak˝e sportu osób niepe∏nospraw-
nych, obj´tych dofinansowaniem z bud˝etu paƒstwa,
oraz sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania.

§ 2. Jednostki samorzàdu terytorialnego mogà
otrzymywaç dotacje celowe z bud˝etu paƒstwa, zwa-
ne dalej „dotacjami”, na dofinansowanie zadaƒ zwià-
zanych z:

1) budowà i remontami obiektów sportowych,
w tym budowà kompleksów sportowych w ra-
mach programu „Moje Boisko — Orlik 2012”;

2) rozwijaniem sportu, w szczególnoÊci wÊród dzieci
i m∏odzie˝y, a tak˝e sportu osób niepe∏nospraw-
nych, polegajàcych na:

a) organizacji i prowadzeniu zaj´ç sportowo-rekre-
acyjnych,

b) organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, 

c) zakupie sprz´tu sportowego. 

§ 3. 1. Jednostka samorzàdu terytorialnego, w ter-
minie odpowiednio do dnia 30 listopada roku poprze-
dzajàcego rok realizacji zadania albo do dnia 31 mar-
ca roku, w którym dotacja ma byç udzielona, sk∏ada
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw kultury fizycznej
i sportu, zwanemu dalej „Ministrem”, wniosek o przy-
znanie dotacji na dofinansowanie zadaƒ, o których
mowa w § 2, zwany dalej „wnioskiem”. 

2. Wniosek, przed z∏o˝eniem Ministrowi, powinien
zostaç zaopiniowany przez w∏aÊciwego terytorialnie
marsza∏ka województwa. 

3. Minister mo˝e og∏osiç dodatkowy termin nabo-
ru wniosków.

4. Wniosek powinien zawieraç w szczególnoÊci:

1) nazw´ jednostki samorzàdu terytorialnego i adres
urz´du jà obs∏ugujàcego oraz imi´ i nazwisko oso-
by upowa˝nionej do reprezentowania tej jednost-
ki samorzàdu terytorialnego; 

2) opis zadania, uwzgl´dniajàcy termin, cykl i miej-
sce jego realizacji;

3) preliminarz ca∏kowitych kosztów zadania,
uwzgl´dniajàcy êród∏a finansowania wraz z har-
monogramem realizacji;

4) podpis skarbnika oraz osoby upowa˝nionej do re-
prezentowania jednostki samorzàdu terytorialne-
go.

§ 4. 1. Minister, rozpatrujàc wniosek, bierze pod
uwag´: 

1) wst´pnà ocen´ wniosku przygotowanà przez me-
rytorycznie w∏aÊciwà komórk´ organizacyjnà urz´-
du obs∏ugujàcego Ministra;

2) wysokoÊç Êrodków okreÊlonych w ustawie bud˝e-
towej na dany rok z przeznaczeniem na dofinanso-
wanie zadaƒ, o których mowa w § 2;

3) terminy i warunki realizacji zadania;

4) sytuacj´ finansowà jednostki samorzàdu teryto-
rialnego;

5) znaczenie i charakter zadania. 

2. Wniosek jest rozpatrywany w terminie do 3 mie-
si´cy od dnia zakoƒczenia naboru wniosków. 

3. Po rozpatrzeniu wniosku Minister informuje jed-
nostk´ samorzàdu terytorialnego o przyznaniu dotacji
w uk∏adzie klasyfikacji bud˝etowej wraz z kwotami
oraz podzia∏em na poszczególne zadania, a tak˝e wy-
znacza termin zawarcia umowy o dofinansowanie.

§ 5. 1. Dotacja na dofinansowanie zadania, o któ-
rym mowa w § 2, jest udzielana na podstawie umowy
o dofinansowanie zawieranej przez jednostk´ samo-
rzàdu terytorialnego z Ministrem. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna za-
wieraç w szczególnoÊci:

1) szczegó∏owy opis zadania, w tym cel, na jaki dota-
cja zosta∏a przyznana, i termin realizacji zadania;

2) kwot´ dotacji przyznanej jednostce samorzàdu te-
rytorialnego oraz tryb i termin jej przekazania;

3) termin wykorzystania dotacji;

4) tryb kontroli realizacji zadania;

5) termin i sposób rozliczenia dotacji, zasady zwrotu
niewykorzystanej cz´Êci dotacji oraz zasady zwro-
tu cz´Êci dotacji pobranej w nadmiernej wysoko-
Êci.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 6 kwietnia 2009 r.

w sprawie dofinansowania z bud˝etu paƒstwa zadaƒ zwiàzanych z budowà i remontami obiektów
sportowych oraz rozwijaniem sportu

———————
1) Minister Sportu i Turystyki kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216,
poz. 1602 oraz z 2008 r. Nr 24, poz. 146).
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§ 6. Przekazywanie dotacji odbywa si´ w termi-
nach zapewniajàcych finansowanie zobowiàzaƒ wyni-
kajàcych z realizacji zadania lub na podstawie faktur.

§ 7. 1. Jednostka samorzàdu terytorialnego jest
obowiàzana do przedstawienia Ministrowi rozliczenia
realizacji zadania pod wzgl´dem rzeczowym i finanso-
wym, zgodnie z treÊcià umowy, o której mowa w § 5
ust. 1. 

2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania Êrod-
ków niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania
w nadmiernej wysokoÊci stosuje si´ przepisy o finan-

sach publicznych w zakresie dotyczàcym dotacji
udzielanych z bud˝etu paƒstwa.

§ 8. W roku 2009 jednostki samorzàdu terytorial-
nego sk∏adajà Ministrowi wnioski w terminie odpo-
wiednio do dnia 30 kwietnia oraz do dnia 30 listopa-
da.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Sportu i Turystyki: M. Drzewiecki


