
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/202/2016 

RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

w sprawie warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu 

warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Syców. 

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.  

z 2016 r., poz. 176 z późn. zm.) Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Gmina Syców realizuje zadanie własne polegające na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, 

sprzyjających rozwojowi sportu, wskazując cel publiczny z zakresu sportu. 

2. Cel publiczny z zakresu sportu, w rozumieniu niniejszej uchwały to: 

1) poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, 

2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych, 

3) poprawa kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego 

stylu życia bez używek, 

4) zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do różnorodnych form aktywności sportowej będących 

alternatywnym sposobem spędzania wolnego czasu bez środków odurzających. 

§ 2. 1. W rozumieniu niniejszej uchwały, sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez 

uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej  

i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. 

2. Zadanie własne, o którym mowa w § 1 Gmina Syców realizuje poprzez przyznawanie dotacji celowych 

dla klubów sportowych na zasadach i w trybie określonym w przedmiotowej uchwale. 

3. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej. 

§ 3. 1. Kluby sportowe działające na obszarze Gminy Syców, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, mogą 

otrzymać dotację celową po zapewnieniu udziału środków własnych. 

2. W zamian za wspieranie finansowe rozwoju sportu, klub zobowiązany jest do: 

1) umieszczenia logo lub herbu Miasta i Gminy Syców na obiekcie sportowym, w którym odbywają  

się rozgrywki ligowe, 

2) umieszczenia logo lub herbu Miasta i Gminy Syców oraz napisu SYCÓW na strojach sportowych,  

w których zawodnicy uczestniczą w rozgrywkach ligowych i innych imprezach sportowych, 

3) zamieszczenia informacji o wsparciu finansowym Gminy Syców w mediach, na plakatach, programach  

i innych materiałach wydawanych przez kluby, 
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4) informowania o wsparciu finansowym Gminy Syców podczas imprez organizowanych przez kluby. 

3. Dotacja, o której mowa w ust.1 przyznawana jest w oparciu o procedury wynikające z ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w zakresie udzielania dotacji 

celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia 

zysku oraz w oparciu o tryb ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) 

§ 4. Dotacja, o której mowa w § 3 ust.1 ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w art. 27  

ust. 2 ustawy o sporcie i § 1 przedmiotowej uchwały i może być przeznaczona w szczególności na: 

1) realizację miejskich programów szkolenia sportowego, 

2) dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego, 

3) dofinansowanie pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, 

4) pokrycie części kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 

5) dofinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej. 

§ 5. W postępowaniu konkursowym mają zastosowanie wzory dokumentów tj.: oferty realizacji zadania 

publicznego, umowy i sprawozdania określone w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817). W uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmian w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz 

warunków realizacji zadania, w formie aneksu do umowy. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie: 

B. Moniuszko 
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