PROJEKT
UCHWAŁA NR ………………
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU
z dnia ………………… r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy
Kluczbork w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 27 ust. 1 i 2, art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010
r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Kluczborku
uchwala co następuje:
§1. 1. Gmina Kluczbork wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające
rozwojowi sportu.
2. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb finansowania przez Gminę Kluczbork zadania
własnego z zakresu sportu oraz cele publiczne z zakresu sportu, które Gmina Kluczbork
zamierza osiągnąć.
3. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).
4. Wsparcie o którym mowa w ust. 1 następuje poprzez udzielenie dotacji celowej na realizację
celów publicznych określonych w §2.
5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rozwoju
sportu w danym roku budżetowym, określa uchwała budżetowa.
§2. Przez cel publiczny w zakresie sportu rozumie się:
1) poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Kluczbork;
2) osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców gminy poprzez
uczestnictwo w aktywnym stylu życia;
4) umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej
liczbie mieszkańców Gminy Kluczbork;
5) promocję sportu i aktywnego stylu życia;
6) poprawę dostępności społeczności lokalnej do udziału w widowiskach sportowych.
§3. Wsparcie finansowe na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu mogą otrzymywać kluby
sportowe działające na terenie Gminy Kluczbork, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
§4. Z przyznanej dotacji nie mogą być finansowane:
1) kary, mandaty i inne opłaty sankcyjne nałożone na klub sportowy lub zawodnika
danego klubu;
2) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu
papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
3) koszty poniesione przez klub sportowy przed zawarciem umowy o udzielenie
dotacji;
4) inne wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania publicznego.

§5. 1. Wsparcia finansowego udziela Burmistrz Miasta Kluczborka po uprzednim rozpatrzeniu
wniosku złożonego przez klub sportowy.
2. Od decyzji Burmistrza Miasta Kluczborka co do przyznania dofinansowania i wysokości
przyznanych środków nie stosuje się trybu odwołania.
§5. Wnioski o których mowa w § 4 należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego
w Kluczborku na formularzu określonym przez Burmistrza Miasta Kluczborka.
§ 6. Podstawą przekazania dotacji jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Kluczbork a klubem
sportowym.
§7. Udzielanie wsparcia finansowego na warunkach określonych powyżej nie narusza
przepisów dotyczących udzielania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
§8. Traci moc uchwała Nr IV/30/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 grudnia 2010 r. w
sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadnia własnego Gminy Kluczbork w
zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2011 r.
Nr 14, poz. 150).
§9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
§10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

