UCHWAŁA NR X/203/2015
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych i trybu wspierania rozwoju sportu na obszarze
Gminy Mikołów
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 i 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz 594), oraz art. 27 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715) na wniosek Burmistrza Mikołowa
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
warunki, w tym organizacyjne i tryb finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mikołów:
§ 1. 1. Uchwała określa warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę Mikołów.
2. Wsparcie finansowe na rozwój sportu mogą otrzymać kluby sportowe i stowarzyszenia, nie zaliczane do
sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu
sportu, które prowadzą działalność na terenie Gminy Mikołów, uczestniczące we współzawodnictwie
sportowym zwane dalej klubami sportowymi.
§ 2. 1. Przedmiotem wsparcia finansowego może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie
realizacji zadania o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:
1) realizacji programów szkolenia sportowego przez osoby posiadające tytuł zawodowy trenera lub instruktora
sportu, w formie przygotowań klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie
w określonej dyscyplinie sportu,
2) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
3) pokrycia kosztów organizowania obozów sportowych,
4) zakupu sprzętu sportowego i strojów sportowych dla klubu lub ulepszenia i prania posiadanego sprzętu
sportowego służącego do uprawiania sportu,
5) pokrycia kosztów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych dla celów szkolenia sportowego,
6) obowiązkowego ubezpieczenia zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym,
7) pokrycia wydatków związanych z kosztami osobowymi dotyczącymi: wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
obsługi technicznej, obsługi medycznej, spikera,
8) pokrycia kosztów opłat związkowych: rejestracja, składka członkowska, wpisowe, opłaty regulaminowe –
licencje,
9) pokrycia kosztów delegacji zleceniobiorców przewożących zawodników na zawody sportowe,
10) zakupu wody mineralnej, środków medycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, materiałów biurowych oraz
artykułów spożywczych dla zawodników klubu,
11) zakupu nagród, medali, pucharów i dyplomów dla uczestników organizowanych przez klub zawodów
sportowych,
12) pokrycia kosztów szkoleń podwyższających kwalifikacje kadry szkoleniowej klubu sportowego,
13) pokrycia kosztów dojazdów zawodników nie będących mieszkańcami Gminy Mikołów na treningi
i mecze z udziałem klubu sportowego,
2. Ze środków finansowych przekazanych na wspieranie rozwoju sportu nie może być finansowane lub
dofinansowane:
1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodnika,
2) transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
3) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub lub zawodnika tego klubu,
4) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów
wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia.
§ 3. Środki finansowe przeznaczone na wspieranie rozwoju sportu mieszczą się w wydatkach bieżących
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie w budżecie przyznanym na dany rok.
§ 4. 1. Wsparcie finansowe w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Mikołów może być przyznane
przez Burmistrza Mikołowa na wniosek klubu sportowego.
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2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 winny być składane do siedziby Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Mikołowie, w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy jeżeli
przedsięwzięcie ma być rozpoczęte i zakończone w roku następnym.
3. Wniosek powinien w szczególności zawierać:
1) dane ubiegającego się o wsparcie zadania, w tym informacje o posiadanych zasobach rzeczowych
i kadrowych, wskazujących możliwość jego realizacji,
2) zakres działalności podmiotu, wynikający ze statutu lub dokumentu rejestrowego podmiotu,
3) szczegółowy zakres rzeczowy realizacji zadania,
4) termin i miejsce realizacji zadania,
5) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym podanie oczekiwanej kwoty z budżetu
miasta wraz z jej przeznaczeniem oraz wskazania innych źródeł finansowania zadania.
4. Przy rozpatrywaniu wniosków, o których mowa w ust. 1 bierze się pod uwagę w szczególności:
1) znaczenie zgłoszonego wniosku dla rozwoju sporu na terenie Gminy Mikołów,
2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na wspieranie rozwoju sportu,
3) przedstawiona kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i opisu zadania,
4) doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą,
5) dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe,
6) ilość sekcji i zawodników klubu biorących udział we współzawodnictwie sportowym,
7) ocenę możliwości realizacji zadania przez klub sportowy.
5. Burmistrz Mikołowa może przyznać dofinansowanie w ciągu roku budżetowego na realizację zadań
w zakresie rozwoju sportu, które są kontynuacją prowadzonej wcześniej działalności sportowej w nowych
klubach lub sprzyjają rozwojowi sportu w już istniejących klubach sportowych.
§ 5. 1. Decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego, w tym o podziale przyznanych środków finansowych
podejmuje Burmistrz Mikołowa, po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji
Rady Miejskiej w Mikołowie.
2. Gmina pokrywa wydatki wymienione w § 2 poprzez bezpośrednie finansowanie z zaplanowanych na ten
cel środków.
§ 6. Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu jako zadanie własne
Gminy Mikołów realizuje poprzez rozwijanie i upowszechnianie sportu w społeczności lokalnej w postaci
organizacji zawodów, turniejów, rozgrywek, programu szkolenia sportowego i imprez sportowych, a także
reprezentowanie gminy we współzawodnictwie sportowym na szczeblu ponad gminnym.
§ 7. Traci moc Uchwała nr L/1034/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 września 2010 r. w sprawie:
określenia warunków, w tym organizacyjnych i trybu wspierania rozwoju sportu na obszarze Gminy Mikołów.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
mgr Michał Rupik
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