UCHWAŁA NR XXX/876/13
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto
Szczecin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 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; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111,
Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679,
Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887; z 2012 r. Nr 567, Nr 153) oraz art. 5 ust.
1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, art. 27 ust. 2 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151 poz. 1014 ) uchwala się, co
następuje:
I. Przepisy ogólne
§ 1. 1. Gmina Miasto Szczecin wspiera sport, tworząc warunki sprzyjające jej rozwojowi.
2. Gmina zamierza osiągnąć następujące cele publiczne z zakresu sportu:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
2) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych do rozwoju sportu,
3) budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w celu realizacji szkolenia sportowego oraz
rekreacji mieszkańców Szczecina,
4) udostępnianiu gminnych obiektów sportowych na zasadach ulg i preferencji,
5) wspieranie zawodników i trenerów w celu umożliwienia osiągnięcia wysokich wyników
sportowych,
6) tworzenie warunków bazowych i organizacyjnych sprzyjających przygotowaniom
szczecińskich zawodników do startu w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich oraz
Igrzyskach Głuchych,
7) promocję sportu i aktywnego stylu życia,
8) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej
liczbie mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.
9) inicjowanie i wspieranie różnych form aktywności sportowej osób niepełnosprawnych.
§ 2. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 1, udzielane będzie w formie:
1) dotacji dla klubów sportowych udzielonych na zasadach określonych w art. 28 ust. 1 i
2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn.
zm.)
2) stypendiów sportowych i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe na
zasadach określonych w odrębnych uchwałach Gminy Miasto Szczecin.
3) pożyczek pieniężnych dla klubów sportowych.
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2. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale
budżetowej Gminy Miasto Szczecin.
II. Warunki otrzymania wsparcia
§ 3. 1. Dotacje celowe, o których mowa w § 2. pkt. 1 mogą uzyskać kluby sportowe
działające na terenie Gminy Miasto Szczecin niezaliczane do sektora finansów publicznych
i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu.
2. Dotacje celowe, o których mowa w § 3 ust. 1, mogą być przeznaczone w szczególności
na:
1) realizację programów szkolenia sportowego ,
2) pokrycie kosztów organizacji i udziału w zawodach oraz rozgrywkach sportowych ,
3) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
4) zakupu sprzętu sportowego,
5) stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
- jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu
sportowego, który otrzyma dotację lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do
działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.
3. Z dotacji określonej w § 3 ust.1, nie mogą być finansowane:
1) koszty transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub
zawodnika tego klubu,
3) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu
papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
4) zakup budynków, lokali i gruntów,
5) budowy, modernizacje i remonty obiektów sportowych.
4. Dotację na realizację celów publicznych określonych §1 ust.2. może otrzymać klub,
jeżeli:
1) realizuje cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały,
2) promuje wizerunek Gminy Miasto Szczecin stwarzającej warunki dla rozwoju sportu;
3) właściwie realizował powierzone zadania i rzetelnie rozliczał otrzymane na ten cel środki
w latach poprzednich,
4) zapewni udział środków własnych na realizację zadania.
III. Tryb udzielania dotacji
§ 4. Dotacje na realizację zadań publicznych opisanych w § 3 ust. 1 Uchwały udziela się
na podstawie przepisów Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1536 z późn. zm.).
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IV. Przepisy końcowe
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XV/350/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r.
w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin
oraz Uchwała Nr XV/456/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 lutego 2012 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto
Szczecin.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin
Henryk Jerzyk
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