DRUK NR 7/11

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia .................... 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez miasto Słupsk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1805; z 2003
r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 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. 1218z
2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.
146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz.
857)
Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się warunki i tryb wspierania finansowego rozwoju sportu przez miasto Słupsk.
§ 2. Celem publicznym z zakresu sportu realizowanym przez kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej ubiegające się
o dotacje celowe z budżetu miasta Słupska jest w szczególności:
1. promocja sportu i aktywnego stylu życia,
2. rozwój stosunków społecznych oraz poprawa kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańc ó w Słupska poprzez
uczestnictwo, doraźne lub zorganizowane, we wszelkich formach aktywności fizycznej,
3. upowszechnianie kultury fizycznej,
4. osiąganie jak najwyższych wyników sportowych przez słupskie kluby sportowe,
5. osiąganie zrównoważonego rozwoju sportu dzieci i młodzieży oraz sportu wyczynowego.
§ 3. 1. Wsparcie finansowe może otrzymać klub sportowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857).
2. Kluby uczestniczące w rozgrywkach ligowych ubiegające się o wsparcie finansowe sportu, z zastrzezeniem ust. 3, winny
spełniać łącznie następujące warunki:
1) w przypadku sportów zespołowych:
a) siedzibą klubu jest Słupsk,
b) klub posiada licencję przyznaną przez właściwy polski związek sportowy oraz uczestniczy w rozgrywkach ligowych,
c) trenerzy lub instruktorzy klubu posiadają licencje uprawniające do prowadzenia zajęć w zakresie odpowiednich sportów,
2) w przypadku sportów indywidualnych:
a) siedzibą klubu jest Słupsk,
b) zawodnicy klubu posiadają licencje uprawniające do uczestnictwa w zakresie odpowiedniego rodzaju sportu,
c) trenerzy lub instruktorzy klubu posiadają licencje uprawniające do prowadzenia zajęć w zakresie odpowiedniego rodzaju
sportu.
3. Warunkiem otrzymania przez klub sportowy wsparcia jest prowadzenie działalności w zakresie określonym w ofercie
przez pełen rok kalendarzowy poprzedzający rok, na który składana jest oferta.
§ 4. 1. Uczniowskie kluby sportowe oraz stowarzyszenia kultury fizycznej nie uczestniczące w rozgrywkach ligowych,
ubiegając się o dotację celową nie muszą spełniać warunków określonych w § 3 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały.
2. Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mogą
ubiegać się o dotacje na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 5. Postępowanie konkursowe przeprowadza Prezydent Miasta Słupska zgodnie z przyjmowanym co roku przez Radę
Miejską programem współpracy Gminy Miejskiej Słupsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
§ 6. Udzielenie i rozliczenie dotacji z budżetu miasta Słupska, określonych w uchwale następuje z zastosowaniem przepisów
ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
§ 7. Dotacja celowa ma służyć realizacji celu publicznego wskazanego w § 2 uchwały i może b yć przeznaczona
w szczególności na:
1) realizację programów szkolenia sportowego tj:
a) wynajem i utrzymanie obiektów,
b) transport,
c) opiekę medyczną i badania lekarskie,
d) zakup środków doraźnej pomocy medycznej, odżywek,
e) opłaty związane z udziałem w rozgrywkach sportowych (opłaty rejestracyjne, związkowe, licencje, zezwolenia),
2) zakupu sprzętu sportowego, odzieży i obuwia sportowego,
3) pokrycia kosztów organizacji i przeprowadzenia zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycia kosztów utrzymania i korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
6) dofinansowanie doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji kadry szkoleniowej i trenerskiej.
§ 8. Uchyla się uchwałę Nr XXXI/437/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie określenia
warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Miasto Słupsk.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Słupsku

Zdzisław Sołowin

Uzasadnienie
1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.
W związku z uchwaleniem nowej ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie zachodzi potrzeba podjęcia uchwały
określającej na nowo warunki i tryb wspierania sportu przez miasto. Wobec powyższego uchyla się uchwał ę Nr
XXXI/437/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania
finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez miasto Słupsk.
2. Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały.
Zmiana podyktowana jest wejściem w życie z dniem 16 października nowej ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.
(Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857). Nowa ustawa znosi pojęcie samego sportu kwalifikowanego. Wprowadzenie nowej
ustawy o sporcie pozwoli na kontynuację wspierania rozwoju sportu poprzez finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom kultury fizycznej. Uchwała określa przede wszystkim cele publiczne jakie stawia
samorząd przed klubami sportowymi ubiegającymi się o dotację. Ponadto określa warunki, tryb przyznania dotacji oraz
zakres zadań, które będą w ramach niej dofinansowane.
3. Wyjaśnienie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857) znosi samo pojęcie ,,sportu
kwalifikowanego”. Nie kategoryzuje ona pojęcia samego sportu na seniorski czy młodzieżowy. Pozostałe zmiany w uchwale
wynikają także z nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie.
4. Charakterystyka przewidywalnych skutków społecznych i gospodarczych.
Sport jest formą aktywności człowieka związaną z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym. Celem uprawiania
sportu jest dążenie do osiągnięcia maksymalnych dla danej dyscypliny sportu rezultatów. Sport jako widowisko publiczne
odrywa także szczególną rolę w promocji miasta, przyciągając ogromne rzesze kibiców i sympatyków różnych dyscyplin
sportowych. Wspaniałe zwycięstwa, wysokie wyniki sportowe indywidualne i drużynowe to prestiż dla naszego miasta wśród
ogólnopolskich i międzynarodowych konkurentów sportowych.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, oczywistym następstwem będzie rozdysponowanie środków finansowych ujętych
w uchwale budżetowej jako dotacji celowej na poszczególne stowarzyszenia kultury fizycznej, a następnie ich
wydatkowanie.
6. Źródła finansowania.
Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w budżecie Gminy Miejskiej Słupsk.
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