Uchwała Nr XLI/300/09
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 15 września 2009r.
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu
kwalifikowanego na obszarze Gminy Zdzieszowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r.
Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008
r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca
2005r. O sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155 poz. 1298 zmiany: z 2006r. Nr 64 poz. 448, Nr 136
poz. 970, z 2007r. Nr 34 poz. 206, Nr 171 poz. 1208) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala,
co następuje:
§ 1.
1. Postanawia

się

współfinansowanie

wspierać

rozwój
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amatorskiego
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Zdzieszowice,

zrzeszonych w stowarzyszeniach kultury fizycznej, w tym klubach sportowych mających siedzibę
i działających na terenie Gminy Zdzieszowice.
2. Wspieranie odbywa się poprzez pokrycie kosztów z następujących tytułów:
1) zatrudnienia instruktorów i trenerów;
2) organizowania i przeprowadzania zawodów i meczy – w szczególności opłaty sędziowskie, ryczałty
lub delegacje sędziowskie;
3) finansowania opłat startowych i innych kosztów związanych ze współzawodnictwem sportowym – w
szczególności opłaty OZPN, licencje startowe;
4) ubezpieczenia zawodników i zapewniania odpowiedniej opieki medycznej;
5) pokrycia kosztów transportu na mecze;
6) udostępniania bazy sportowej niezbędnej do przeprowadzania treningów i meczów;
7) zakupu wody mineralnej;
8) zakupu sprzętu sportowego i strojów sportowych;
9) szkoleń instruktorskich i trenerskich;
10) wynajmu obiektów sportowych.

3. Wysokość środków finansowych, przeznaczonych na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego
określa budżet na dany rok.

§ 2.

1. Udzielenie wsparcia finansowego na rozwój sportu kwalifikowanego, o którym mowa w § 1
ust. 2, odbywa się na wniosek podmiotu prowadzącego działalność w zakresie sportu
kwalifikowanego.
2. Wypełniony wniosek

o którym mowa w § 2 ust. 1, należy składać w sekretariacie Urzędu

Miejskiego na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
3. Wniosek należy złożyć w terminie do 15 dni od dnia uchwalenia uchwały budżetowej przez Radę
Miejską w Zdzieszowicach.
4. Wniosek powinien w szczególności zawierać:
1) dane ubiegającego się o wsparcie przedsięwzięcia, w tym informacje o posiadanych zasobach
rzeczowych i kadrowych, wskazujących możliwość jego realizacji, zakres działalności podmiotu
wynikający ze statutu lub dokumentu rejestrowego podmiotu;
2) zakres rzeczowy przedsięwzięcia (opis, charakterystyka, czas realizacji zadania);
3) termin i miejsce realizacji kontaktów z podmiotami lub zawodnikami wykonującymi przedsięwzięcia z
zakresu sportu kwalifikowanego funkcjonującymi na obszarze innych samorządów;
4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji przedsięwzięcia, w tym podanie oczekiwanej kwoty z
budżetu miasta wraz z jej przeznaczeniem oraz wskazania innych źródeł finansowania przedsięwzięcia.
5. Podmiot prowadzący działalność w zakresie sportu kwalifikowanego ubiegający się o udzielenie
wsparcia finansowego na rozwój sportu kwalifikowanego musi ponadto spełniać łącznie
następujące warunki:
1) posiadać siedzibę na terenie Gminy Zdzieszowice,
2) posiadać licencję przyznaną przez właściwy polski związek sportowy.
6. Burmistrz powołuje komisję do opiniowania wniosków o przyznanie dotacji.
7. Komisja rozpatruje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym.
8. Przy ocenie wniosków o przyznanie dotacji uwzględnia się w szczególności:
1) znaczenie zadania dla rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Zdzieszowice;
2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zadanie;
3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w związku z zakresem
rzeczowym zadania;
4) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę;
5) analizę dotychczasowego wykorzystania przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice.
9. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonych prac przy rozpatrywaniu wniosków, który
obejmuje opinie dotyczące poszczególnych wniosków a także propozycję rozstrzygnięcia
konkursu wraz z uzasadnieniem wyboru.
10. Protokół o którym mowa w ust. 9 Komisja przedkłada Burmistrzowi Zdzieszowic.
11. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmie Burmistrz Zdzieszowic.
12. Burmistrz Zdzieszowic zawiadamia zainteresowane kluby o sposobie rozpatrzenia ofert
w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

13. Podstawą do przekazania środków finansowych jest zawarcie, w terminie 14 dni od dnia
poinformowania o przyznaniu wsparcia finansowego, umowy w sprawie udzielenia wsparcia
finansowego.
§ 3.
Burmistrz Zdzieszowic dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania w zakresie sportu kwalifikowanego,
a w szczególności:
1) stanu realizacji zadania;
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
4) prowadzenia dokumentacji określonej w postanowieniach umowy.
§ 4.
Podmiot prowadzący działalność w zakresie sportu kwalifikowanego obowiązany jest do złożenia
sprawozdania z realizacji zleconego zadania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały,
w terminie określonym w umowie.
§ 5.
Burmistrz Zdzieszowic w terminie do dnia 31 marca po upływie roku budżetowego ogłasza, na stronie
internetowej Gminy oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego, wykaz podmiotów
ubiegających się o dotacje, które otrzymały dotacje wraz z wysokością wnioskowanej, przyznanej
i rozliczonej dotacji.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 7.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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