
PROJEKT 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  O B R O N Y  N A R O D O W E J  

z dnia                                      2018 r. 

w sprawie zakresu, sposobu i trybu dofinansowania z budżetu państwa zadań 

związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu 

strzeleckiego 

Na podstawie art. 42 ust. 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, 2203 i 2260 oraz z 2018 r. poz. 317) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa zakres zadań związanych z budową, remontami 

i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci 

i młodzieży oraz organizacji proobronnych, objętych dofinansowaniem z budżetu państwa oraz 

sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania. 

§ 2.  Do zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz 

rozwijaniem sportu strzeleckiego, które mogą być dofinansowywane z budżetu państwa, 

należą: 

1) budowa i remonty strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia 

strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, członków organizacji 

proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy 

formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) utrzymanie strzelnic umożliwiających prowadzenie szkolenia, o którym mowa w pkt 1 

- zwane dalej „zadaniami”. 

§ 3. Minister Obrony Narodowej, zwany dalej „Ministrem”, może udzielić dotacji celowej 

z budżetu państwa, zwanej dalej „dotacją”, na dofinansowanie zadań określonych w § 2 

jednostce samorządu terytorialnego wyłonionej w konkursie. 

§ 4.1.  Konkurs ofert na realizację zadań, zwany dalej „konkursem”,  przeprowadza 

Minister. 

2. Konkurs, wraz z jego regulaminem, Minister ogłasza do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok realizacji zadania. 
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3. Konkurs przygotowuje się i przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie zasady 

uczciwej konkurencji, równego traktowania oraz zasady przejrzystości. 

4. Minister może ogłosić dodatkowy konkurs w przypadku niewykorzystania w budżecie 

wydatków na realizację zadań, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 5c ustawy z dnia 13 listopada 

2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

5. Oferta realizacji zadania, zwana dalej „ofertą”, zawiera w szczególności: 

1) nazwę jednostki samorządu terytorialnego i adres urzędu ją obsługującego; 

2) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania tej jednostki samorządu 

terytorialnego oraz jej adres e-mail i numer telefonu; 

3) opis zadania, uwzględniający termin, miejsce oraz harmonogram jego realizacji; 

4) preliminarz całkowitych kosztów zadania, uwzględniający źródła finansowania wraz 

z harmonogramem realizacji; 

5) podpis osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego oraz 

jej skarbnika; 

6) inne dokumenty umożliwiające ocenę oferty. 

§ 5. 1. Do oceny ofert Minister powołuje komisję konkursową, która jest jego organem 

pomocniczym, złożoną z osób posiadających kwalifikacje gwarantujące właściwą ocenę ofert, 

bezstronność i obiektywizm. 

2. Minister określa regulamin pracy komisji konkursowej oraz wskazuje jej 

przewodniczącego i sekretarza. 

3. Komisja przeprowadza czynności przewidziane regulaminem konkursu i sporządza dla 

Ministra listę ofert spełniających wymogi formalne określone w regulaminie konkursu wraz 

z rekomendacją wyboru ofert w postaci rankingu ofert najlepiej odpowiadających kryteriom 

i priorytetom konkursu. 

4. Członek Komisji, przed przystąpieniem do pracy, podpisuje oświadczenie o braku 

występowania konfliktu interesów w stosunku do któregokolwiek z oferentów. 

§ 6. 1. Minister, rozpatrując ofertę, bierze pod uwagę: 

1) rekomendacje komisji konkursowej; 

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań; 

3) priorytety w zakresie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, 

remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego na dany rok, 

które zostały  zawarte w ogłoszeniu konkursu; 
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4) potrzeby szkoleniowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 7. 1. Ogłoszenie konkursu oraz publikacja wyników następuje poprzez zamieszczenie 

informacji na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

2. O wynikach konkursu Minister informuje jednostki samorządu terytorialnego, które 

zostały wyłonione w drodze konkursu. 

§ 8. Wyniki konkursu ogłoszone przez Ministra są ostateczne. 

§ 9. Dofinansowanie zadań następuje na podstawie umowy, zawartej przez Ministra 

z wyłonioną w drodze konkursu jednostką samorządu terytorialnego, która w szczególności 

zawiera: 

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana oraz termin 

realizacji zadania; 

2) kwotę dotacji przyznanej jednostce samorządu terytorialnego oraz tryb i termin jej 

przekazania; 

3) wysokość środków własnych przeznaczanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

na realizację zadania; 

4) termin wykorzystania dotacji; 

5) tryb kontroli realizacji zadania; 

6) termin i sposób rozliczenia dotacji, zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz 

zasady zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości; 

7) warunki powierzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego realizacji części lub 

całości przyjętych zadań podmiotom trzecim; 

8) warunki nieodpłatnego korzystania ze strzelnicy przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej 

Polskiej, organizacje proobronne oraz uczniów szkół, które prowadzą działalność 

dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa; 

9) wymogi w zakresie odpłatnego korzystania ze strzelnicy. 

§ 10. 1. Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przedstawienia 

Ministrowi rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym, zgodnie 

z treścią umowy, o której mowa w § 9. 

2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem lub 

pobrania w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy o finansach publicznych w zakresie 

dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa. 
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§ 11. W 2018 roku Minister ogłasza konkurs wraz z jego regulaminem w ciągu 60 dni od 

dnia wejścia w życie rozporządzenia. 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ 

 


