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UCHWALA NR V/36/2011
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 24 lutego 20 II r.

w sprawie okreslenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kietrz

Na podstawie art.18ust.2 pkt 15 i artAOust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm.: 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 Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1475; 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; z 2009 r. Nr 52, pozA20, Nr 157, poz. 1241; z 20lOr. Nr 28 poz.
142, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675), atr.221 § I Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 157 z 2009 r. poz.1240 zm.;
z 20 lOr.Nr 28 poz. 146,Nr 123 poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz.620) oraz art. 27 ust. 2 Ustawy o sporcie z 25 czerwca
2010 (Dz.U. 127 poz.857 zm.: z 2010r. Nr 151,poz. 1014),Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co nastepuje:

§ 1. Okresla sie warunki i tryb finansowania celu publicznegojakim jest rozwój sportu na terenie Gminy Kietrz.

§ 2. Gmina Kietrz realizujac cel publiczny z zakresu sportu udziela wsparcia finansowego w formie dotacji na rzecz
klubów sportowych z terenu gminy na zasadach okreslonych w niniejszej uchwale.

§ 3. Dotacje celowa moga otrzymac kluby sportowe spelniajace lacznie nastepujace warunki:

' l. Klub musi prowadzic dzialalnosc sportowa na terenie Gminy Kietrz.

2. Klub posiada licencje wlasciwego polskiego zwiazku sportowego i aktualna rejestracje.

3. Klub nie posiada zaleglosci z tytulu zobowiazan publicznoprawnych wobec Urzedu Skarbowego i Zakladu Ubezpieczen
Spolecznych.

§ 4. I. Kwota dotacji przeznaczonych na finansowanie sportu w Gminie Kietrz okreslona zostanie corocznie w uchwale
budzetowej.

2. Dotacje przyznaje Burmistrz Kietrza zlecajac zadanie z zakresu rozwoju sportu po uprzednim rozpatrzeniu wniosku
zlozonego przez klub sportowy.

3. Wniosek o dotacje sklada sie w sekretariacie Urzedu Miejskiego w Kietrzu na formularzu, którego wzór okresli
zarzadzenie Burmistrza Kietrza

4. Dotacja nie moze byc wykorzystana na wydatki klubu sportowego wynikajace z:

a) zobowiazan klubu sportowego z zaciagnietych pozyczek, kredytów lub wykupu papierów wartosciowych oraz innych
zobowiazan,

b) zaplaty kar, mandatów i innych oplat sanacyjnych, nalozonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

c) transferu zawodnika z innego klubu sportowego.

' § 5. Podstawa przekazania dotacji jest umowa zawarta pomiedzy Gmina Kietrz, a klubem sportowym, okreslajaca
szczególowy opis zadania i termin jego wykonania oraz cel na który dotacja zostaje przyznana. Wysokosc dotacji oraz zasady
jej wyplaty, termin wykorzystania dotacji, termin i sposób jej rozliczenia, tryb kontroli wykonania zadania, terminy i zasady
sporzadzenia sprawozdan, termin zwrotu niewykorzystanej dotacji, oraz skutki wykorzystania dotacJi niezgodnie
z przeznaczeniem.

§ 6. Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Kietrza.

§ 7. Uchyla sie Uchwale Rady Miejskiej Kietrza Nr IV/32/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie okreslenia warunków i trybu
wspierania w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Kietrz.

§ 8. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa
Opolskiego.
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