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UCHWAŁA NR III/35/2018
RADY GMINY KOBIERZYCE
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/631/14 z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kobierzyce w zakresie wspierania rozwoju sportu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994) oraz art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1263) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLIII/631/14 z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania zadania własnego Gminy Kobierzyce w zakresie wspierania rozwoju sportu wprowadza
się następujące zmiany:
1. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Dotacja celowa udzielana jest na pokrycie kosztów związanych z realizacją celu publicznego określonego
w § 3 i może być przeznaczona na:
1) zakup sprzętu sportowego, obuwia sportowego, odzieży sportowej, innych artykułów sportowych
oraz koszty związane z przygotowaniem ich do użytku, modernizacją, naprawą;
2) pokrycie kosztów wynajmu obiektów sportowych, takich jak: hala sportowa, stadion, boisko, kort, basen,
siłownia itp. do procesu szkolenia i organizacji zawodów sportowych;
3) opłaty stypendiów sportowych zawodników, opłaty wynagrodzeń - trenerów, fizjoterapeutów, masażystów,
psychologów, kierowników klubów, kierowników drużyn, księgowych;
4) koszty organizacyjne:
- ubezpieczenia zawodników i trenerów,
- udziału w zawodach i turniejach sportowych,
- przeprowadzenia zawodów sportowych oraz przygotowania do zawodów,
- opłat za obsługę medyczną i usługi medyczne, opłat za rehabilitację, odnowę biologiczną i fizjoterapię,
- zakupu środków medycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, odżywek, suplementów, wody mineralnej,
- opłat administracyjnych, biurowych, regulaminowych związanych z realizacją zadania publicznego.”.
2. § 7 otrzymuje brzmienie:
„1) Wójt Gminy Kobierzyce może ogłosić 2 nabory wniosków o udzielenie dotacji, każdy na okres pół roku,
podając do publicznej wiadomości w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wskazując termin
składania wniosków po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie Gminy Kobierzyce:
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a) pierwszy nabór, z terminem składania wniosków do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji
b) drugi nabór, z terminem składania wniosków do 30 czerwca roku udzielenia dotacji
2) w uzasadnionych przypadkach podmioty uprawnione do ubiegania się o uzyskanie dotacji mogą złożyć
wniosek o udzielenie dotacji bez ogłoszenia naboru przez Wójta Gminy Kobierzyce w trakcie roku
budżetowego i na okres pół roku, ale nie dłużej niż do końca roku budżetowego;
3) w przypadku jak w pkt 2 tryb oceny oraz podjęcia decyzji o udzieleniu dotacji jest taki sam jak
po ogłoszeniu naboru wniosków.”.
2. § 8 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „licencję klubu uprawniającą do udziału w rywalizacji sportowej
lub zaświadczenie o posiadaniu takiej licencji, lub dokument uprawniający do udziału w rywalizacji polskiego
związku sportowego wydany przez odpowiedni polski związek sportowy lub podmiot działający w jego
imieniu,”.
3. § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Decyzję o kwocie przyznanej dotacji, a także o okresie na jaki zostanie
przyznana dotacja podejmuje Wójt Gminy Kobierzyce po zasięgnięciu opinii, powołanej uprzednio
Zarządzeniem Wójta Gminy Kobierzyce, Komisji oceny wniosków.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie po raz pierwszy do wniosków składanych w naborze z terminem składania
wniosków do 30 czerwca 2019 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce:
E. Regulska

