
Uchwała Nr XV - 108 / 08
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 11 marca 2008 roku

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu 
kwalifikowanego na terenie Gminy Baborów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr  
172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 oraz z 2007 r. Nr 173, poz.1218) art. 2 ust. 2 i ust. 3 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym ( Dz.U. Nr 155 poz.1298; z 2006 r. Nr 64 poz.448 i Nr 
136, poz. 970 oraz z 2007 r. Nr 34 poz.206 i Nr 171 poz.1208) oraz art.176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o  
finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, 
Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832 orz z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, 
poz.984)

Rada Miejska w Baborowie, uchwala co następuje:

§ 1

Gmina  Baborów  wspiera,  w  tym  finansowo,  rozwój  sportu  kwalifikowanego  na  terenie 
Gminy Baborów.

§ 2

Wsparcie finansowe mogą otrzymać kluby sportowe spełniające łącznie następujące warunki:
1. Siedziba klubu mieści się na terenie Gminy Baborów;
2. Klub posiada licencję przyznaną przez właściwy polski związek sportowy;
3. Zawodnicy klubu posiadają licencję, zgłoszenie lub certyfikat uprawniający do udziału  

we współzawodnictwie sportowym;
4. Trenerzy posiadają licencję, uprawnienia lub certyfikat do prowadzenia zespołu w danej 

dyscyplinie sportu;
5. Gwarantują rozwój sportu kwalifikowanego w oparciu o definicję rozwoju sportu kwali-

fikowanego zawartą w art. 3 pkt 3-4 ustawy o sporcie kwalifikowanym.

§ 3

1. Kwota  dotacji  przeznaczonych  na  finansowanie  sportu  kwalifikowanego  
w Gminie Baborów określona zostanie na dany rok w uchwale budżetowej.

2. Szczegółowy podział  środków przeznaczonych  na  wspieranie  sportu  kwalifikowanego 
oraz zasady ich przekazania określi w drodze zarządzenia Burmistrz Gminy Baborów.

3. Projekt zarządzenia wymaga opinii Gminnej Rady Sportu.
4. Dotacje przyznaje się w trybie bezkonkursowym, na podstawie złożonych ofert, w formie 

wsparcia realizacji zadania publicznego .
5. Wzór oferty zgodny jest z  rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

27 grudnia 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 264, poz.2207).



§ 4

1. Umowę o dotację sporządza się w formie pisemnej, na czas realizacji zadania.
2. Umowa, o której mowa w pkt.1 powinna zawierać w szczególności:

- pełną nazwę klubu
- szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego zadania
- termin i miejsce realizacji zadania
- określenie okresu, na jaki umowa została zawarta
- określenie wysokości dotacji, jakie Gmina przekaże dotowanemu oraz warunki 

i terminy jej przekazania
- zasady i terminy rozliczeń
- zobowiązanie klubu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo -ksi-

ęgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, a także innej doku-
mentacji umożliwiającej ocenę wykonania umowy lub wykorzystania dotacji 
na inne cele niż określone w umowie

- termin i warunki zwrotu kwoty dotacji w przypadku nie wykonania lub częściowego 
wykonania zadania

- termin i warunki zwrotu dotacji w przypadku jej wykorzystania niezgodnie z zawartą 
umową.

§ 5

Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy dotowanego na warunkach 
określonych w umowie.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


