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                Załącznik Nr 2 
Do Zarządzenia Nr 115/09 

 Prezydenta Miasta Szczecin 
                z dnia 18 marca 2009 r. 

 
 

Zakres rzeczowo-merytoryczny dofinansowania zadań publicznych w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

 
1. Organizacja szkolenia sportowego i rekreacyjnego w zakresie: 

1) wynajmu obiektów sportowych,  
2) odnowa biologiczna, 
3) opłat trenerów i instruktorów prowadzących szkolenie zawodników, 
4) zakupu sprzętu sportowego nie będącego zakupem inwestycyjnym, 
5) zakupu odŜywek, 
6) organizacji i uczestnictwa zawodników w konsultacjach, zgrupowaniach                          

i zawodach sportowych(w tym: zakwaterowanie, wyŜywienie, przejazdy, transport 
sprzętu sportowego, wynajem obiektów sportowych i sprzętu sportowego, obsługi 
technicznej, medycznej, sędziowskiej), 

7) opłat członkowskich, 
8) opieki medycznej (między innymi: badania lekarskie do kart zdrowia zawodnika, 

wyposaŜenie apteczki), 
9) zakupu paliwa do samochodów i motorówek asekurujących zawodników podczas 

treningów na szosie i wodzie, będących własnością klubu lub uŜyczonych na 
potrzeby szkolenia, 

10) naprawy sprzętu sportowego, 
11) ekwiwalentu szkoleniowego (związanego z zmianą barw klubowych), 
12) usług poligraficznych (materiały szkoleniowe i promocyjne), 
13) szkolenia instruktorów i trenerów. 
 

2. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych niezwiązanych ze szkoleniem: 
1) Obsługa medyczna, 
2) Obsługa techniczna, 
3) Obsługa sędziowska, 
4) Koszty rzeczowe wynikające ze specyfiki przedsięwzięcia 
a) zakup drobnego sprzętu, 
b) koszty oprawy imprezy (w tym m.in.: flagi, trofea, nagrody rzeczowe, pokazy i 

występy), 
c) koszty bieŜące w części dotyczącej przedsięwzięcia (w tym: zakup materiałów 

biurowych, media i czynsz), 
d) promocja, 
e) zakup paliwa do samochodów i motorówek asekurujących zawodników podczas 

treningów i zawodów na szosie i wodzie, 
5) wyŜywienie, 
6) transport, 
7) zakwaterowanie uczestników i zaproszonych gości, 
8) wynajem obiektów i urządzeń sportowych, 
9) konserwacja i przygotowanie obiektów i urządzeń sportowych, 
10) usługi poligraficzne, 
11) ochrona imprezy. 
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3. Utrzymanie i wyposaŜenie obiektów sportowo-rekreacyjnych (w tym pomieszczeń 
biurowych) do 25 % kwoty otrzymanej dotacji, w zakresie: 

1) opłat mediów (w tym: telefon, prąd, gaz, woda, wywóz śmieci), 
2) drobnych napraw wynikających z bieŜącego utrzymania obiektów, 
3) obsługi technicznej obiektu. 

 
4. Koszty obsługi administracyjnej do 15 % kwoty otrzymanej dotacji (w tym: czynsz, 

media, usługi na rzecz biura, koszty bankowe, drobne wyposaŜenie, materiały 
eksploatacyjne). 

5. Koszty osobowe w ramach realizowanego zadania nie mogą przekroczyć 50 % kwoty 
 przyznanej dotacji. 
 


