Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XXII/271/VII/2016
Rady Miasta Trzebini
z dnia 28 czerwca 2016r.

Warunki i tryb finansowania zadań własnych Gminy Trzebinia w zakresie sprzyjania
rozwojowi sportu.
§ 1.
Postanowienia ogólne
1.Uchwała określa warunki i tryb finansowania przez Gminę Trzebinia zadania własnego z zakresu
sportu na terenie Gminy Trzebinia.
2.Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.
U. z 2014 r, poz. 1118 z późn. zm.).
3.Wspieranie finansowe rozwoju sportu następuje w formie dotacji celowej, zwanej dalej „dotacją”,
przyznawanej wnioskodawcy na warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale.
4.Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Trzebinia będzie służyło realizacji celu
publicznego, w zakresie:
a)poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Trzebinia,
b)zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby
sportowe.
§ 2.
Warunki otrzymania dotacji
1.Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie wnioskodawcy w zakresie projektu o charakterze
sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:
a)przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu;
b)udziału klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu;
c)utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących
uprawianiu sportu;
d)zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego
sprzętu;
e)organizacji imprez sportowych na terenie Gminy;
f) opłaty członkowskiej, wpisowego do rozgrywek, uprawnień zawodników do gry, licencji;
g)delegacji i opłat sędziowskich;
h)leczenia i rehabilitacji zawodników kontuzjowanych.
2.Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 4.
3.Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:
a)transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
b)zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego
klubu,
c)zobowiązania tego klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów
wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
d)koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielanie
dotacji,
e)wypłaty stypendiów sportowych i nagród pieniężnych.

§ 3.
Tryb udzielania dotacji
1.Organem przyznającym dotację na zadanie z zakresu sportu jest Burmistrz Miasta Trzebini.
2.Burmistrz Miasta Trzebini w drodze Zarządzenia ogłasza termin naboru wniosków o przyznanie
wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu.
3.Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszych warunków.
4.W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Burmistrz
Miasta Trzebini wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
5.Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia.
6.Wnioski opiniuje komisja ds. opiniowania wniosków o dotacje, stypendia sportowe, nagrody
i wyróżnienia.
7.Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
a)wpływ realizacji proponowanego zadania na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie
Gminy,
b)przedstawioną kalkulację kosztów;
c)możliwość realizacji zadania przez podmiot;
d)dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą;
e)wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania;
f)minimum roczną działalność klubu, począwszy od daty rejestracji.
8.Warunkiem przyznania dotacji na realizację zadania jest zaplanowanie w budżecie Gminy
wydatków na dotacje, o których mowa w niniejszej uchwale.
9.Burmistrz Miasta Trzebini dokonuje wyboru wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji
na wybrane zadanie.
10.Wnioskodawca, zgodnie z wynikiem uzgodnień zweryfikuje ostateczną treść zadania, w tym
zakres kosztów wspieranych dotacją zgodnie z załącznikiem nr 2 i harmonogram zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszych warunków.
11.Informację o udzieleniu dotacji zamieszcza się na stronie internetowej Gminy.
§ 4.
Wzór rozliczenia z wykonania zadania stanowi załącznik nr 4 do niniejszych warunków.

