Uchwała Nr 348/2009
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 30.09.2009
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu
kwalifikowanego na obszarze Gminy Kłodawa
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami),
art. 2 ust. 1 i ust. 2, art. 4 ust. 1 oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18.01.1996 roku o kulturze
fizycznej (Dz. U. z 2001 r. nr 81, poz. 889 z późniejszymi zmianami), art. 2 ust. 3 ustawy
z dnia 29.07.2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. nr 155, poz. 1298 z późniejszymi
zmianami), Rada Miejska w Kłodawie uchwala:
warunki i tryb wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie
Gminy Kłodawa.
§1
1.Określa się warunki i tryb wspierania organizacyjnego, rzeczowego oraz finansowego przez
Gminę Kłodawa przedsięwzięć z zakresu sportu kwalifikowanego organizowanych przez
kluby sportowe z terenu Gminy Kłodawa uczestniczące we współzawodnictwie sportowym
organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez Polski Związek
Sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia.
2.Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
dotacji udzielanych na podstawie innych odrębnych przepisów.
§2
1. Postanawia się wspierać rozwój amatorskiego sportu kwalifikowanego poprzez
współfinansowanie współzawodnictwa sportowego mieszkańców Gminy Kłodawa
zrzeszonych w stowarzyszeniach kultury fizycznej, w tym klubach sportowych
mających siedzibę i działających na terenie Gminy Kłodawa.
2. Wspieranie odbywa się poprzez pokrycie kosztów z następujących tytułów:
o zatrudnienia trenerów,
o organizowania i przeprowadzania zawodów i meczy w Kłodawie - opłaty
sędziowskie, obsługa techniczna obiektu,
o finansowania opłat startowych i innych kosztów związanych
ze współzawodnictwem sportowym,
o ubezpieczania zawodników i zapewniania odpowiedniej opieki medycznej,
o pokrycia kosztów transportu na mecze, zawody i obozy sportowe,
o udostępniania bazy sportowej niezbędnej do przeprowadzania treningów,
o zakupu wody mineralnej,
o zakupu sprzętu sportowego,
o innych kosztów niezbędnych do rozwoju sportu kwalifikowanego.

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wspieranie rozwoju sportu
kwalifikowanego określa Rada Miejska Kłodawie w budżecie na dany rok.
4. Burmistrz określa podział środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju sportu
kwalifikowanego po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu,
i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kłodawie.
5. Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego polega także na nieodpłatnym
udostępnieniu podmiotom, którym udzielono wsparcia finansowego, obiektów
sportowych będących własnością Gminy Kłodawa.
§3
1. Wniosek o współfinansowanie współzawodnictwa sportowego mieszkańców Gminy
Kłodawa mogą złożyć stowarzyszenia kultury fizycznej, w tym kluby sportowe
mające siedzibę i działające na terenie Gminy Kłodawa na wydatki wymienione w §2
pkt 2.
2. Wniosek powinien w szczególności zawierać:
o 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,
o zakres rzeczowy przedsięwzięcia (opis, charakterystyka, czas realizacji
zadania),
o termin i miejsce realizacji kontaktów z podmiotami lub zawodnikami
wykonującymi przedsięwzięcia z zakresu sportu kwalifikowanego
funkcjonującymi na obszarze innych samorządów,
o kalkulację przewidywanych kosztów realizacji przedsięwzięcia, w tym podanie
oczekiwanej kwoty z budżetu Gminy wraz z jej przeznaczeniem oraz
wskazania innych źródeł finansowania przedsięwzięcia.
3. Burmistrz pokrywa koszty wymienione w §2 pkt 2 poprzez bezpośrednie
finansowanie z zaplanowanych na ten cel środków, według zasad określonych w §2
pkt 4.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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