
Załącznik Nr 1 
               do Zarządzenia Nr 583/10 

Prezydenta Miasta Szczecin 
              z dnia 18 listopada 2010 r. 

 
Szczegółowe kryteria podziału środków dla podmiotów realizujących zadania publiczne 
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej z budŜetu Gminy Miasto Szczecin 

     1. Wnioski o przyznanie dotacji mogą składać podmioty realizujące zadania publiczne                                       
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, prowadzące działalność na terenie Gminy 
Miasto Szczecin, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku Uczniowskich 
Klubów Sportowych i podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej nie 
prowadzących działalności gospodarczej – podmioty wpisane do ewidencji, prowadzonej 
przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin. 

    2. Wskaźnikami mającymi wpływ na opinię i wielkość proponowanej dotacji są 
następujące: 
 
      1) osiągnięty poziom sportowy w roku poprzedzającym uchwalenie budŜetu na dany rok 
budŜetowy tj.:   
a) wyniki współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieŜy organizowanego przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, proporcjonalnie do ilości zdobytych punktów przez podmioty realizujące 
zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, / w tym Międzyszkolne Kluby 
Sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe/. Kwoty za punkt przy dyscyplinach zespołowych 
oraz w sportach wodnych zostają zwiększone o 75%, 
b) stopień trudności uzyskania wyników, wskaźnik ilości klubów startujących we 
współzawodnictwie w danej dyscyplinie, oddzielnie dla dyscyplin indywidualnych 
i zespołowych. 
 
     2)ilość zawodników biorących udział w: 
a) szkoleniu podstawowym, 
b) zawodach i rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe. 
 
    3) ranga i zasięg organizowanych imprez sportowych:  
a) zawody towarzyskie, klasyfikacyjne, mistrzowskie o zasięgu miejskim, wojewódzkim, 

regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym, 
b) widowiskowość imprez sportowych.,  
c) promocja miasta. 
 
   4) ponoszone koszty związane z warunkami bazowymi do prowadzenia szkolenia. 
   5) promocja i realizacja społecznego zapotrzebowania na uprawianie sportu.  
   6) realizacja ubiegłorocznych dotacji - w zakresie prawidłowości merytorycznej realizacji  
umowy, terminowości i rzetelności rozliczania otrzymanych środków, wyniki 
przeprowadzonych kontroli.  

     3. Podział środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego – 
„Upowszechnianie kultury fizycznej przez podmioty realizujące zadania z zakresu kultury 
fizycznej” odbywa się według następujących zasad:  

Kwotę bazową za kaŜdy punkt zdobyty we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu                         
i Turystyki ustala się według poniŜszych zasad: 



 
Kb = Kd / Pk,  

gdzie: 
Kb – kwota przypadająca na jeden punkt zdobyty we współzawodnictwie Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, 
Kd – kwota łączna przeznaczona na dotacje dla podmiotów realizujących zadania                     

zakresie kultury fizycznej w budŜecie na dany rok /pomniejszona o 10%  na koszty 
utrzymania bazy sportowej/, 

Pk – łączna ilość punktów zdobytych przez szczecińskie podmioty realizujące zadania               
w zakresie kultury fizycznej i sportu we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu              
i Turystyki. 

 
     4. Wysokość dotacji - w ramach kwoty, o której mowa w § 3 ust. 2 Zarządzenia - dla 
poszczególnych podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej ustala się w oparciu o następujące współczynniki: 
 

1)   współczynnik współzawodnictwa = 0,40; wynikający ze zdobytych punktów we 
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki,  
      2) współczynnik szkolenia wyczynowego = 0,30; wynikający z ilości zawodników 
zgłoszonych w okręgowych związkach sportowych na podstawie aktualnej ankiety dotyczącej 
działalności podmiotu w ramach ciągłości szkolenia / potwierdzonej przez wojewódzkie 
związki/; kwoty za punkt przy dyscyplinach zespołowych oraz, w sportach wodnych zostają 
zwiększone o 75% w przeliczeniu na jednego zawodnika, 
     3) współczynnik szkolenia podstawowego = 0,20; wynikający z ilości zawodników 
zrzeszonych w podmiocie realizującym zadania w zakresie kultury fizycznej na podstawie 
aktualnej ankiety dotyczącej działalności podmiotu; kwoty za punkt przy dyscyplinach 
zespołowych oraz w sportach wodnych zostają zwiększone o 75% w przeliczeniu na jednego 
zawodnika, 
 
     5. Ze środków finansowych rozdysponowanych według propozycji określonych w § 3 
ust.2 Zarządzenia wydziela się odpowiednio pulę 10% środków z przeznaczeniem na 
dofinansowanie kosztów wynajmu lub utrzymania bazy sportowo - rekreacyjnej będącej             
w posiadaniu lub zarządzie podmiotu realizującego zadanie publiczne w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej; w oparciu o złoŜone wnioski, ustala się łączną ilość 
punktów według poniŜszych zasad: 

 
1) stadiony z jednym boiskiem bez zaplecza socjalnego    do  10 pkt, 
2) stadiony z jednym boiskiem z zapleczem socjalnym    do  25 pkt, 
3) stadiony z dwoma boiskami z zapleczem socjalnym    do  50 pkt, 
4) stadiony z dwoma boiskami z zapleczem socjalno - treningowym              do  70 pkt, 
5) przystanie Ŝeglarskie, wioślarskie i kajakarskie     do 100 pkt, 
6) pozostałe obiekty uŜytkowane na zasadzie wynajmu    do  20 pkt. 

 

Następnie proporcjonalnie do ustalonych punktów dla danego podmiotu następuje podział 
środków z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynajmu lub utrzymania bazy 
sportowo - rekreacyjnej będącej w posiadaniu lub jego zarządzie, kwota dotacji przeznaczona 
na pokrycie kosztów utrzymania bazy sportowej nie moŜe przekroczyć 25 % rzeczywistych 
kosztów wynajmu lub utrzymania bazy sportowo – rekreacyjnej.  

 



     6. Wysokości kwoty dotacji dla danego podmiotu ustala się według poniŜszego wzoru: 
 
       1) Dotacje dla podmiotów, które uzyskały punkty we współzawodnictwie Ministerstwa 
Sportu i Turystyki lub prowadzą szkolenie w zakresie dyscyplin paraolimpijskich 
posiadających zawodników w kadrze paraolimpijskiej: 

Wysokość kwoty dotacji = kwota dotacji za wyniki we współzawodnictwie Ministerstwa 
Sportu i Turystyki + kwota dotacji za wyniki sportowe+ kwota dotacji za szkolenie+ kwota 
dotacji na utrzymanie bazy sportowej, 

      2) Dotacje dla podmiotów, które nie uzyskały punktów lub nie brały udziału we 
współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki: 

Wysokość kwoty dotacji = kwota dotacji za szkolenie+ kwota dotacji na utrzymanie bazy 
sportowej + kwota dotacji za osiągnięcia sportowe + oferta sportowa dla środowiska 

     3) Dotacje dla uczniowskich klubów sportowych: 

Wysokość kwoty dotacji = kwota dotacji za wyniki we współzawodnictwie Ministerstwa 
Sportu i Turystyki + kwota dotacji za szkolenie + kwota dotacji na utrzymanie bazy sportowej 
+ za osiągnięcia sportowe + oferta sportowa dla środowiska 

Uwaga: (1)za osiągnięcia sportowe i ofertę sportowa dla środowiska – w przypadku nadwyŜki 
przyznanych środków na dotację. 

     7.Zasady obliczania składników dotacji: 

     1) kwota dotacji za wyniki we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki: 

Kwota dotacji = 0,60 kwoty bazowej * Współczynnik współzawodnictwa /0,40/ * ilość 
punktów uzyskanych we współzawodnictwie przez dane podmioty, 

2) kwota dotacji na szkolenie:  

Kwota dotacji na szkolenie = współczynnik wynikający z przydziału % środków dla 
podmiotów w § 3 ust. 2 Zarządzenia * (kwota bazowa * współczynnik szkolenia 
podstawowego /0,20/ * liczba zawodników zrzeszonych w podmiocie + kwota bazowa * 
współczynnik szkolenia wyczynowego/0,30/ * liczba zawodników zgłoszonych                      
w okręgowym związku sportowym)  

Dotyczy podziału środków dla podmiotów, o których mowa w  § 3 ust. 2 pkt 1 niniejszego 
Zarządzenia. 

70% środków przeznaczonych na dotacje dla podmiotów: w tym - 60% kwota bazowa i 10% 
środków przyznanych za wyniki sportowe zgodnie z osiągnięciami podmiotów. 

      3) kwota dotacji za wyniki sportowe: 

Kwota dotacji za wyniki sportowe = kwota bazowa szkolenia /10% środków/: liczbę punktów 
uzyskanych przez podmiot za wyniki sportowe wg poniŜszych wytycznych: 

Kbsz=Kd:PKw 



Kbsz- kwota bazowa szkolenia /wartość punktu/ 
Kd   - kwota dotacji przeznaczona na szkolenie w konkursie /10 %/ 
PKw- łączna ilość punktów za wyniki sportowe, zdobyte przez podmioty biorące 
udział w konkursie  

     a) Sporty indywidualne 60% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie dla podmiotów za 
wyniki sportowe: 
-  Ilość członków Kadr Wojewódzkich /młodzieŜowiec junior,                                 /.…x 1 pkt, 

                                                                 junior młodszy, młodzik/  
-  Ilość członków Kadr Narodowych /od juniora młodszego wzwyŜ /                      /.…x 3 pkt, 
-  Medal Mistrzostw Polski                                      /..…x 3 pkt, 
- Ilość reprezentantów na Mistrzostwach Europy                 /…..x 5 pkt, 
- Medal Mistrzostw Europy                    /… x15 pkt, 
- Ilość reprezentantów na Mistrzostwach Świata                            /…..x 7 pkt,                
- Medal Mistrzostw Świata                                                                        /…...x20pkt, 
- Ilość reprezentantów na Igrzyskach Olimpijskich                          /……x15pkt,                
- Medal na Igrzyskach Olimpijskich                                        /…....x30pkt, 

 
Uwaga: zawodnik punktuje tylko raz za najlepsza pozycję medalową w danych zawodach

  
  b) Sporty zespołowe 40% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie dla podmiotów za wyniki 
sportowe: 
- Ilość członków Kadr Wojewódzkich / młodzieŜowiec, junior  /……x 1 pkt, 

                                                    junior młodszy, młodzik/ 
- Ilość członków Kadr Narodowych /od juniora młodszego wzwyŜ                       /……x 3 pkt, 
- Medal Mistrzostw Polski                                        /……x 3 pkt, 
- Ilość reprezentantów na Mistrzostwach Europy                       /……x 7 pkt, 
- Medal Mistrzostw Europy                        /……x15pkt, 
- Ilość reprezentantów na Mistrzostwach Świata               /…….x.7pkt,             
- Medal Mistrzostw Świata                             /…....x20pkt, 
- Ilość reprezentantów na Igrzyskach Olimpijskich                          /……x15pkt,   
- Medal na Igrzyskach Olimpijskich                                          /….....x30pkt, 
Za kaŜdy zespół : 
- startujący w najwyŜszej klasie rozgrywek państwowych prowadzonych przez 
 właściwy Polski Związek Sportowy                                                                              x 15 pkt 
- startujący w pozostałych klasach rozgrywek państwowych prowadzonych przez  
właściwy Polski Związek Sportowy                                                                              x 8 pkt 
- startujący w rozgrywkach młodzieŜowych w klasie:  
młodzieŜowej, juniorów, kadetów, trampkarzy, młodzików, orlików, prowadzonych  
przez właściwy Związek Sportowy                                                                                 x 10 pkt                   
                                                                                                       
    8.W przypadku zaistnienia zastrzeŜeń merytorycznych mniejszej wagi, przy realizacji 
zadań w ostatnich pięciu latach, nieterminowego i nierzetelnego złoŜenie rozliczeń                             
z otrzymanych środków, negatywnych wyników przeprowadzonych kontroli wynikających                                
z nadzoru nad podmiotem w zakresie działalności podmiotu – spowoduje to obniŜenie od 
10% do 40 % kwoty dotacji. 
 


