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Dotacje na sport
Toruń wspiera kluby sportowe działające na terenie miasta poprzez udzielanie dotacji
celowych z budżetu.
Wsparcie można uzyskać w ramach otwartych konkursów ofert lub poprzez zlecanie
zadań z pominięciem konkursów (w przypadku niewielkich kwot).
Zlecanie zadań w ramach otwartego konkursu ofert
Zgodnie z art. 28 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. kluby sportowe mogą otrzymywać
dotację celową z budżetu samorządu. Ma się to odbywać na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z
przepisami innego aktu prawnego - Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotacja dotyczy innych zadań niż określone w tej ustawie - na
podstawie umowy.
Określone w Ustawie o sporcie „tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających
rozwojowi sportu” wydaje się być zbieżne z celami określonymi w art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy o
działalności pożytku publicznego „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. A zatem
sfera zadań publicznych obejmuje całość zakresu ustawy o sporcie.
Skoro kultura fizyczna to sport, wychowanie fizyczne oraz rehabilitacja ruchowa - to wspieranie
kultury fizycznej, o którym mowa w przepisach dotyczących działalności pożytku publicznego i
wolontariatu, obejmuje najszerszy zakres działań, w tym także sportowych. Stwarza to więc warunki
do wspierania rozwoju sportu z pieniędzy publicznych.
Jednak ustawa o sporcie przewiduje, że dotację celową może otrzymać tylko klub sportowy,
natomiast ustawa o działalności pożytku publicznego przewiduje szerszy krąg beneficjentów.
>>> Tu znajdziesz zestawienie rodzajów zadań wspieranych finansowo przez miasto, możliwych
beneficjentów i przepisów, na podstawie których udziela się dotacji. [1]
Zlecenie zadań i udzielania dotacji wymaga o przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, w którym,
w zależności od rodzaj wspieranego zadania przez Gminę Miasta Toruń, mogą brać udział nie tylko
kluby sportowe, ale także inne organizacje pozarządowe.
Gdzie znaleźć ogłoszenia o konkursach?
Ogłoszenia konkursowe są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej [2] – zawsze w drugiej
połowie listopada – i dotyczą zadań na następny rok. Dodatkowe konkursy są także ogłaszane w
ciągu roku kalendarzowego.
Zlecanie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego, kiedy nie przeprowadza się procedury
konkursowej
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom
prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczy kwot znacznie mniejszych niż możliwe do
uzyskania w trybie konkursowym. Szczegóły postępowania w tej sprawie reguluje Zarządzenie nr
51/2012 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15.02. 2012 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania
przy zlecaniu z pominięciem otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym lub podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji
zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym.
>>> Czytaj więcej na ten temat na stronach serwisu dla organizacji pozarządowych [3]
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Odnośniki:
[1] http://zdrowie.torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/sport_dotacje_rodzaje_zadan_10-20
12.pdf
[2] http://bip.torun.pl/ogloszenia_pmt.php
[3] http://orbitorun.pl/pozakonkursowytrybudzielaniadotacji,2036,l1.html
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