
UCHWAŁA NR XV/75/2019
RADY GMINY TURAWA

z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia warunków i  trybu finansowania zadania własnego w  zakresie rozwoju sportu na 
obszarze gminy Turawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.1)), art. 27 ust. 2, art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1468, z pózn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2019r, poz. 869 z póżn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i warunki udzielania przez Gminę Turawa wsparcia w celu realizacji zadania 
własnego, którego przedmiotem jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie.

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1) wsparciu - należy przez to rozumieć przyznawanie dotacji celowych na rozwój sportu w gminie Turawa 
oraz umożliwianie korzystania z obiektów sportowych będących własnością gminy;

2) klubie sportowym - należy przez to rozumieć podmiot wpisany do ewidencji prowadzonej przez starostę 
właściwego ze wględu na siedzibę klubu lub zarejestrowany w Krajowym Rejetrze Sądowym;

3) gminnym zrzeszeniu - należy przez to rozumieć kluby sportowe zrzeszone w Gminnym Zrzeszeniu 
Ludowych Zespołów Sportowych gminy Turawa;

4) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Turawa;

5) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Turawa.

§ 3. Na zasadach określonych w uchwale, wsparcie może otrzymać klub sportowy działający na obszarze 
gminy Turawa, nie należący do sektora finansów publicznych i którego celem nie jest osiąganie zysku.

§ 4. Celem publicznym gminy Turawa z zakresu sportu jest poprawa dostępu mieszkańców gminy do 
uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe na terenie 
gminy, poprzez rozwój i utrzymanie infrastruktury sportowej w gminie w szczególności z uwzględnieniem:

1) zapewnienia należytego stanu technicznego obiektów, urządzeń i sprzętu, służących kulturze fizycznej, 
będących własnością gminy;

2) rozwoju sportu uczniowskiego;

3) udziału klubów sportowych w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe;

4) tworzenia warunków do organizacji imprez i zawodów służących poprawie kondycji fizycznej 
mieszkańców gminy.

§ 5. Z budżetu i majątku gminy klubowi sportowemu lub gminnemu zrzeszeniu może być udzielone 
wsparcie  na realizację celu, o którym mowa w § 4, w szczególności z przeznaczeniem na:

1) zakup i utrzymanie urządzeń służących krzewieniu kultury fizycznej oraz zapewnieniu należytego stanu 
technicznego obiektu;

2) dofinansowanie kosztów eksploatacji i remontów obiektów i urządzeń sportowych będących własnością 
gminy, użytkowanych w ramach umowy użyczenia przez kluby korzystające ze wsparcia;

3) prowadzenie zajęć, imprez rekreacyjnych, rekreacyjno - sportowych i sportowych z osobami 
niezrzeszonymi oraz zakup nagród dla uczestników organizowanych zajęć;

4) pokrycie kosztów obsługi administracyjnej, finansowej i technicznej zadania;

§ 6. Wsparcie, o którym mowa w § 2 pkt. 1 może być udzielane jako:

1) zmiany tekstu jednolitego z 2019 r. poz. 1309, 1696, 1815.
2) zmiany tekstu jednolitego z 2019 r. poz. 2245.
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1) wsparcie finansowe na rzecz klubów sportowych lub gminnego zrzeszenia, uczestniczących we 
współzawodnictwie sportowym, obejmujących swoim działaniem gminę Turawa;

2) świadczenia rzeczowe polegające na udostępnianiu na podstawie umów użyczenia klubom sportowym, 
gminnych obiektów i urządzeń sportowych oraz sportowo - rekreacyjnych na zajęcia, imprezy sportowe 
oraz organizację rozgrywek sportowych.

§ 7. 1. Wsparcie finansowe jest udzielane w formie dotacji, na wniosek zainteresowanego klubu lub 
gminnego zrzeszenia.

2. Ze środków udzielonej dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane:

1) koszty transferu zawodników z innego klubu;

2) kary, mandaty i inne opłaty tego typu nałożone na klub sportowy lub zawodnika danego klubu;

3) spłaty zobowiązań klubu z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów lub wykupu papierów wartościowych 
oraz kosztów obsługi zadłużenia;

4) spłaty zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług, które klub lub gminne zrzeszenie zaciągnął na zadanie 
objęte wnioskiem przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji;

5) wypłaty wynagrodzeń, stypendiów, diet i innych świadczeń pieniężnych przyznawanych przez kluby 
sportowe zawodnikom lub działaczom klubu;

6) inne wydatki nie związane bezpośrednio z zadaniami określonymi w § 5 ust. 1-4 niniejszej uchwały.

3. Dotacja nie może być udzielona wnioskodawcy, który w dniu złożenia wniosku posiada wobec gminy 
zobowiązania wymagalne ( to jest takie, których termin płatności minął).

§ 8. Podstawą udzielenia wsparcia  jest umowa zawarta pomiędzy klubem, gminnym zrzeszeniem a Gminą 
Turawa, określająca warunki i terminy uruchomienia wsparcia, sposób kontroli zgodności wydatków 
dokonywanych w ramach wsparcia z celami określonymi we wniosku, zasady i terminy sporządzania 
sprawozdań o sposobie wykorzystania środków, a także skutki niezłożenia w terminie sprawozdań lub 
wykorzystywania przyznanego wsparcia niezgodnie z celami określonymi w umowie.

§ 9. Wójt Gminy Turawa określa:

1) wzór wniosku o udzielenie wsparcia, zakres danych wymaganych we wniosku oraz terminy i miejsce 
składania wniosków;

2) wzór umowy o udzielenie dotacji;

3) wzór sprawozdania z realizacji umowy o udzielenie wsparcia;

4) wzór umowy użyczenia,

§ 10. 1. Wójt rozpatruje wnioski, o których mowa w § 7 w ciągu 30 dni od terminu ich składania.

2. Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:

1) udział środków własnych wnioskodawcy w realizacji zadania;

2) udział dzieci i młodzieży w programie szkolenia sportowego;

3) działania na rzecz integracji mieszkańców gminy;

4) ocenę wcześniej realizowanych, pododbnych zadań;

5) rodzaj i celowość planowanych do objęcia wsparciem kosztów.

§ 11. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej udzielanej na warunkach i w trybie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.
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§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Robert Sobczyk
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