
UCHWAŁA NR XX/120/09 RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH 

z dnia  26 marca 2009 r.  

w sprawie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Krynki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.  
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175. poz. 1457; z 2006 r.  
Nr 17, poz. 128. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327 , Nr 138 poz. 974,  Nr 173  
poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458) art.2 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, Nr 136 
poz. 970 i z 2007 r. Nr 34 poz. 206 i Nr 171 poz. 1208 )uchwala się, co następuje: 

§ 1. Gmina Krynki w trosce o rozwój sportu oraz zaspokajania potrzeb mieszkańców w tym 
zakresie wspiera rozwój sportu kwalifikowanego na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

§ 2. Wsparcie, o którym mowa w § 1 udzielane będzie w formie dotacji na rzecz Kryńskich 
klubów sportowych, na zasadach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Jan Augustyńczyk 
 
 
 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XX/120/09 

Rady Miejskiej w Krynkach 

z dnia 26 marca 2009 r. 

 
WARUNKI I TRYB WSPIERANIA FINANSOWEGO KLUBÓW SPORTOWYCH W 

ZAKRESIE SPORTU KWALIFIKOWANEGO 
§ 1. Wsparcie finansowe na realizację zadań w zakresie sportu kwalifikowanego mogą 

uzyskiwać kryńskie kluby sportowe, które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie 
sportowym oraz osiągają wysokie wyniki sportowe w krajowym współzawodnictwie sportowym. 

§ 2. Decyzję o udzieleniu wsparcia podejmuje Burmistrz Krynek po uprzedniej konsultacji  
z Komisją Oświaty i Spraw Społecznych. Decyzja Burmistrza Krynek jest ostateczna – nie 
przysługuje od niej odwołanie. 



§ 3. Podstawą udzielenia wsparcia finansowego jest umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem 
Krynek, a klubem sportowym. 

§ 4. Wnioski na dofinansowanie zadań w zakresie sportu kwalifikowanego może składać klub 
sportowy mający siedzibę na terenie Gminy Krynki, który uczestniczy we współzawodnictwie 
sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski 
związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia. 

§ 5. Wnioski, o których mowa w § 4 (wzór w załączeniu) należy składać w Urzędzie Miejskim 
w Krynkach w terminie do dnia 31 października roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w 
którym ma nastąpić realizacja zadania. 

§ 6. Wnioski, o których mowa w § 4 (wzór w załączeniu), na rok budżetowy 2009 należy 
składać do 24 kwietnia 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Krynkach. 

§ 7. Wsparcie dla klubu sportowego może być przyznawane odrębnie na pierwsze oraz drugie 
półrocze w danym roku kalendarzowym. 

§ 8. Kluby sportowe, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe typuje Komisja Oświaty  
i Spraw Społecznych jako organ opiekuńczo – doradczy Burmistrza Krynek w zakresie kultury 
fizycznej i sportu. 

§ 9. 1.Komisja Oświaty i Spraw Społecznych rozpatruje wnioski pod względem formalnym  
i merytorycznym. 

2. Komisja Oświaty i Spraw Społecznych proponuje ilość klubów sportowych oraz 
wysokość dofinansowania, kierując się możliwościami finansowymi oraz ilością złożonych 
wniosków. 

3. Komisja Oświaty i Spraw Społecznych przedkłada Burmistrzowi Krynek listę 
wytypowanych klubów sportowych oraz uzasadnienie wyboru. 

§ 10. Udzielenie wsparcia finansowego na warunkach określonych powyżej nie narusza 
przepisów dotyczących udzielania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

 
- wzór- 

 
Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Gminy Krynki podmiotom nie 

zaliczanym do sektora finansów publicznych. 

 
1. Wnioskodawca (nazwa i adres) 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….… 
- status prawny………………………………………………………………………………………. 
 
- data wpisu, rejestracji lub utworzenia……………………………………………………………... 
 
- nr NIP………………………………………………………………………………….……… 



- nr REGON …………………………………………………………………………….……… 
 
- dokładny adres: …………………………………………………………………….…….…… 
 
- tel./fax……………………………………………………………………………….…….…… 
 
- nazwa banku i numer rachunku…………………………………………………………...…… 
 
- nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy……………………….….. 
 
2.Określenie celu dofinansowania – rodzaj przedsięwzięcia …………………………….……. 
 
…………………………………………………………………………………….……….…… 
 
………………………………………………………………………………………………..… 
 
…………………………………………………………………………………………….….… 
 
…………………………………………………………………………………………….….… 
 
……………………………………………………………………………………………..…… 
. 
 
3. Kwota wnioskowanej dotacji………………………………………………………….…….. 
 
4. Rozliczenie z dotacji – termin …………………………………………………………….… 
 
5. Osoba odpowiedzialna z ramienia wnioskodawcy za realizację zadania oraz wykorzystania  
i rozliczenia przyznanych środków finansowych ……………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………..… 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
Data……………………                                                        …………………………………. 
                                                                                               Podpis i pieczęć wnioskodawcy 
 
 
 
 
 
Opinia i propozycje rozpatrzenia wniosku ……………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………...……… 
 
 
……………………………………………………. 
                    Data i podpisy Komisji 


