
Uchwała Nr XXI/106/08 
Rady Gminy Branice 

z dnia 1 kwietnia 2008 r. 
w sprawie okre

�
lenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu 

kwalifikowanego na obszarze gminy Branice 

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. 
U. nr 155, poz. 1298 z pó�niejszymi zmianami) 

Rada Gminy Branice 
uchwala, co nast�puje: 

§1 

1. Postanawia si�  wspiera�  rozwój amatorskiego sportu kwalifikowanego poprzez 
współfinansowanie współzawodnictwa sportowego mieszka�ców gminy Branice, 
zrzeszonych w stowarzyszeniach kultury fizycznej, w tym klubach sportowych 
maj�cych siedzib�  i działaj�cych na terenie gminy Branice.  

2. Wspieranie odbywa si�  poprzez pokrycie kosztów z nast�puj�cych tytułów:  
1) zatrudnienia instruktorów, trenerów, masa�ystów i lekarzy,  
2) organizowania i przeprowadzania zawodów i meczy – w szczególno�ci opłaty 

s�dziowskie, ryczałty lub delegacje s�dziowskie, obsługa techniczna obiektu,  
3) finansowania opłat startowych i innych kosztów zwi�zanych z 

współzawodnictwem sportowym – w szczególno�ci opłaty OZPN, licencje 
startowe, 

4) ubezpieczania zawodników i zapewniania odpowiedniej opieki medycznej,  
5) pokrycia kosztów transportu na mecze, zawody i obozy sportowe,  
6) udost�pniania bazy sportowej niezb�dnej do przeprowadzania treningów,  
7) zakupu napojów,  
8) zakupu sprz� tu sportowego i strojów sportowych,  
9) szkole�  instruktorskich i trenerskich,  
10) wynajmu obiektów sportowych,  
11) innych kosztów niezb�dnych do rozwoju sportu kwalifikowanego.  

3. Wysoko��  � rodków finansowych, przeznaczonych na wspieranie rozwoju sportu 
kwalifikowanego, okre� la Rada Gminy Branice w bud�ecie na dany rok.  

4. Podział �rodków przeznaczonych na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego 
okre� la Wójt Gminy Branice.  

§2 

1. Wniosek o współfinansowanie współzawodnictwa sportowego mieszka�ców gminy 
Branice mog�  zło�y�  stowarzyszenia kultury fizycznej, w tym kluby sportowe, maj�ce 
siedzib�  i działaj�ce na terenie Gminy Branice na wydatki wymienione w §1 pkt 2 
uchwały.  

2. Wniosek powinien w szczególno� ci zawiera� :  
1) dane ubiegaj�cego si�  o wsparcie przedsi�wzi�cia, w tym informacje o 

posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazuj�cych mo� liwo��  



jego realizacji, zakres działalno�ci podmiotu, wynikaj�cy ze statutu lub 
dokumentu rejestrowego podmiotu,  

2) zakres rzeczowy przedsi�wzi�cia (opis, charakterystyka, czas realizacji 
zadania),  

3) termin i miejsce realizacji kontaktów z podmiotami lub zawodnikami 
wykonuj�cymi przedsi�wzi�cia z zakresu sportu kwalifikowanego 
funkcjonuj�cymi na obszarze innych samorz�dów,  

4) kalkulacj�  przewidywanych kosztów realizacji przedsi�wzi�cia, w tym podanie 
oczekiwanej kwoty z bud�etu miasta wraz z jej przeznaczeniem oraz 
wskazania innych � ródeł finansowania przedsi�wzi�cia.  

3. Wójt Gminy Branice zawiadamia zainteresowane kluby o sposobie rozpatrzenia ofert 
w terminie 30 dni od dnia zło�enia wniosku.  

4. Podstaw�  do przekazania � rodków finansowych jest zawarcie w terminie 14 dni od 
dnia poinformowania o przyznaniu wsparcia finansowego umowy w sprawie 
udzielenia wsparcia finansowego.  

 
§3 

 

Wójt Gminy Branice dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania w zakresie sportu 
kwalifikowanego, a w szczególno�ci: 
1) stanu realizacji zadania;  
2) efektywno�ci, rzetelno�ci i jako� ci wykonania zadania;  
3) prawidłowo�ci wykorzystania � rodków publicznych otrzymanych na realizacj�  zadania;  
4) prowadzenia dokumentacji okre� lonej w postanowieniach umowy.  
 

§4 
 
1. Sprawozdanie z wykonania zadania okre� lonego w umowie, o której mowa w  
§ 2 ust. 4, nale�y sporz�dzi�  w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa  
została zawarta, z zastrze�eniem ust. 2. 
 2. Okresem sprawozdawczym jest rok bud�etowy.  

 

§5 

Wójt Gminy Branice w terminie do dnia 31 marca po upływie roku bud�etowego ogłasza na 
stronie internetowej Gminy oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urz�du Gminy wykaz 
podmiotów ubiegaj�cych si�  o dotacje, które otrzymały dotacje wraz z wysoko�ci�  
wnioskowanej, przyznanej i rozliczonej dotacji. 

§6 

Wykonanie uchwały powierza si�  Wójtowi Gminy Branice. 

§7 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz�dowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



 


