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Ministerstwo Sportu i Turystyki

Szanowny Panie Ministrze,
w odpowiedzi na pismo z dnia 20 lipca br. (znak: DP-WPL.0201.10.2017.Dp.3), przekazujące
rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej, poniżej zamieszczam uwagi do ww. projektu.

1. Wątpliwości budzi kwestia uregulowania w projektowanym akcie wykonawczym zagadnień związanych 
z wykonywaniem kontroli sposobu wydatkowania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Zgodnie z przepisem upoważniającym do wydania projektowanego rozporządzenia minister właściwy do 
spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i ministrem 
właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
a) szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań na przebudowę, remonty 
i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób 
niepełnosprawnych oraz zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności 
fizycznej,
b) tryb składania wniosków oraz
c) tryb przekazywania środków,
- uwzględniając racjonalność i ciągłość finansowania zadań oraz kontroli sposobu wydatkowania środków 
funduszu.

Wobec powyższego uregulowanie kontroli sposobu wydatkowania środków Funduszu w projektowanym 
rozporządzeniu wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego. Co więcej, przepis par. 16 ust. 1 projektu 
stanowi normę rangi ustawowej. Zgodnie z tym przepisem kontrolę sposobu wydatkowania przekazanych 
wnioskodawcy środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego lub zadania z zakresu rozwijania 
sportu i aktywności fizycznej sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

2. Poddaję pod rozwagę doprecyzowanie treści informacji przedstawionych w pkt 8 OSR.

W pkt 8 - Zmiana obciążeń regulacyjnych, zaznaczono równocześnie, że projekt wywoła zmniejszenie liczby 
dokumentów i procedur oraz, że wywoła wzrost liczby procedur.
Wobec powyższego proponuje się wyszczególnić, które regulacje wskazują na zwiększenie obciążeń, 
a które skutkują ich zmniejszeniem. W przeciwnym razie ogólne informacje przedstawione w tym punkcie 
mogą nie wydawać się spójne i logiczne.
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