UCHWAŁA NR XLIII/314/2010
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 11 marca 2010 r.
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na
terenie Gminy Dobrzeń Wielki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr
155, poz. 1298; zm.: z 2006 r. Nr 64, poz. 448, Nr 136, poz. 970; z 2007 r. Nr 34, poz. 206, Nr 171, poz. 1208),
Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:
§ 1. Uchwała reguluje warunki i tryb udzielania przez Gminę Dobrzeń Wielki wsparcia finansowego w formie
dotacji celowych na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego organizowane przez kluby sportowe
z terenu Gminy Dobrzeń Wielki uczestniczące we współzawodnictwie sportowym prowadzonym w określonej
dyscyplinie sportu przez właściwy polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia.
§ 2. Dotację celową mogą otrzymać kluby sportowe spełniające łącznie następujące warunki:
1. Siedziba klubu mieści się na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
2. Klub posiada licencję właściwego polskiego związku sportowego.
3. Klub nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań publicznoprawnych wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
§ 3. 1. Kwota dotacji przeznaczonych na finansowanie sportu kwalifikowanego w Gminie Dobrzeń Wielki
określona zostanie corocznie w uchwale budżetowej.
2. Dotację przyznaje Wójt Gminy Dobrzeń Wielki po uprzednim rozpatrzeniu wniosku złożonego przez klub
sportowy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Gminy Dobrzeń
Wielki oraz Gminnej Rady Sportu.
3. Wniosek o dotację składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w terminie do 15 dni od
dnia uchwalenia uchwały budżetowej przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki.
4. Dotacja nie może być wykorzystana na wydatki klubu sportowego wynikające z:
a) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętych pożyczek, kredytów lub wykupu papierów wartościowych oraz
innych zobowiązań,
b) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
c) transferu zawodnika z innego klubu sportowego.
5. Termin określony w punkcie 3 nie dotyczy roku 2010.
§ 4. Podstawą przekazania dotacji jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Dobrzeń Wielki a klubem sportowym
określająca warunki i terminy udzielenia dotacji i politykę informacyjną o udzielonej dotacji prowadzoną przez klub
sportowy otrzymujący dotację, sposób kontroli zgodności wydatków dokonanych w ramach dotacji z celami
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określonymi we wniosku, zasady oraz terminy sporządzania sprawozdań z wykorzystania przyznanych środków oraz
skutki wynikające z wykorzystania przyznanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub złożeniem sprawozdań
niezgodnie z terminem określonym w umowie.

§ 4. Podstawą przekazania dotacji jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Dobrzeń Wielki a klubem sportowym
określająca warunki i terminy udzielenia dotacji i politykę informacyjną o udzielonej dotacji prowadzoną przez klub
sportowy otrzymujący dotację, sposób kontroli zgodności wydatków dokonanych w ramach dotacji z celami
określonymi we wniosku, zasady oraz terminy sporządzania sprawozdań z wykorzystania przyznanych środków oraz
skutki wynikające z wykorzystania przyznanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub złożeniem sprawozdań
niezgodnie z terminem określonym w umowie.
§ 5. Wzór oferty klubu sportowego, umowy oraz sprawozdania dotyczących realizacji zadania w zakresie sportu
kwalifikowanego określi w drodze zarządzenia Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Dobrzeń Wielki
Norbert Słabik
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