
UCHWAŁA NR XLIX/313/2013
RADY POWIATU W LUBINIE

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie warunków rozwoju sportu w Powiecie Lubińskim

Na podstawie art. 27 ust. 2  z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) 
oraz art. 12 pkt. 11 oraz art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 5  czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013r. Nr 142, poz. 595, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Powiat Lubiński tworzy warunki organizacyjne i finansowe mające na celu wspieranie rozwoju 
sportu. 

2. Na zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 1  wpływa: 

1) udzielanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Lubińskiego klubom sportowym działającym na terenie 
Powiatu Lubińskiego, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na realizację celów publicznych 
sprzyjających rozwojowi sportu, o których mowa w § 2  niniejszej uchwały; 

2) udostępnianie klubom sportowym obiektów sportowych będących własnością Powiatu Lubińskiego lub 
zarządzanych przez jego jednostki organizacyjne lub osoby prawne.

§ 2. Celami publicznymi przekładającymi się na rozwój sportu są: 

1) osiąganie adekwatnych do możliwości zawodników wyników sportowych. Udział we współzawodnictwie 
sportowym w różnych dyscyplinach sportu, we wszystkich kategoriach wiekowych i na wszystkich 
poziomach zarówno przez zawodników indywidualnych, jak i zespoły i drużyny; 

2) poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych działających na terenie Powiatu 
Lubińskiego; 

3) stwarzanie dzieciom, młodzieży i dorosłym warunków sprzyjających uprawianiu sportu jako formy 
aktywności w klubach sportowych działających na terenie Powiatu Lubińskiego; 

4) poprawa kondycji fizycznej i psychicznej oraz szeroko rozumianego stanu zdrowia lokalnej społeczności 
poprzez zwiększenie dostępności do rozmaitej działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe 
działające na terenie Powiatu Lubińskiego; 

5) propagowanie idei sportu oraz jego popularyzacja we wszelkich aspektach, w tym szczególnie poprzez 
organizację rywalizacji sportowej (zawody, rozgrywki, turnieje) na terenie Powiatu Lubińskiego; 

6) promocję sportu i aktywnego stylu życia.

§ 3. Warunki i tryb przyznawania dotacji celowej, o której mowa w § 1  ust. 2  pkt 1  określa odrębna 
uchwała Rady Powiatu w Lubinie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lubińskiego. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady:
K. Kosztyła
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