Uchwałanr YIl27l20||
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 22lutego Z0ll
w sprawie określenia
warunków, w tym organizacyjnychi trybu wspierania
rozwoju sportu na obszarzeGminy Stary Targ
Na podstawieart. 7 ust. 1 pkt IO oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia8 marca
|990 r. o samorządzie
gminnym(.t,Dz. U. nr |42 z2001roku poz. 1591z
późn. zmianami), art.27 ust. I , 2 i 3 ustawy z dnia 25 częrwca 2OI0 roku o
sporcie (Dz. tJ. nr l27 , poz. 857 z 2OIOr, zę zmianami),Rada Gminy Starv
Targ uchwala:
warunki, w tym otganizacvjnei tryb finansowaniarozwoju sportuna terenie
Gminy Stary Targ
$1
Postanawiasię wspieraó rozwój sportu poprzeztworzeniewarunków, w tym
or ganizacyjnych do wspołzawodnictwa sportowego mi eszkańców gminy śtu.y
T arg zrzeszonychw klubach sportowychspełniaj
ących łącznienastępujące
warunki:
1. Klub ma siedzibę i prowadzi działalność
sportowąnatereniegminy Stary
Targ.
2. Klub nie jest zaliczany do sektorafinansów publicznych i nie działaw
celu osiągnięciazysku.
3 . Działa|ność
sportowaklubu zw iększadostępność
społeczności
lokalnej
do uprawianiasportu.

$2
Wsparcie finansoweodbywa się poprzez pokrycie kosztów z następujących
tytułów:
1. Wynagrodzęniakadry szkoleniowej.
2. otganizowania zawodów sportowychna tereniegminy Stary Targ.
3. Finansowaniaopłatstartowychi wpisowychzwiązanych zudziałęmw
zawodachsportowych.

4. Ubezpieczęniazawodnikow i zapewnienieodpowiedniejopieki
medycznej.
5. Pokrycia kosztów transportuzwiązanychzuczęstnictwemw zawodachi
obozach sportowych.
6. Pokrycia kosztów dojazdów zawodników na meeze,
7. Pokrycia kosfów korzystaniaz obiektów sportowychdla celów szkolenia
sportowego.
8. Zakupu sprzętusportowego.
9. Zakupu wody mineralnej, at1.spoŻywczychdla zawodników klubu.
10.Dietzawodników.
11.Srodkówczystości.
| 2.opłatsędziowskich.
l 3.KosŹów utrzymaniaobiektów sportowych,

$3
Wys oko ść śro
dków fi nansowy ch przeznaczonych na wspi er anie r ozwoju sportu
określaRada Gminy Stary Targ w budzeciena dany rok.
$4
1. Wniosek o współfinansowaniewspótzawodnictwasportowego
mieszkańców gminy Stary Targ mogąztoiyc kluby sportowemające
siedzibęi prowadzącedziałalność
sportowąnatęreniegminy Stary Targ
na wydatki wymienione w $2.
2. Wniosek powinien w szczęgolności
zawierać
o dane ubiegającegosię o wsparcie zadania,w tym informacjeo
posiadanychzasobach rzeczowychi kadrowych,wskazujących
mozliwo śój ego r ealizacji,
podmiotu,wynikającyzę statutulub dokumentu
o zakres działa|ności
rejestrowegopodmiotu,
o SzCze$ółowyzakres rzeazow rea|izacji zadania,
o termin i miejsca realizacji zadania,
o kalkulację przewidywanych kosztów reaIizacji zadanta,w tym
podanie oczekiwanejkwoty zbudiętu gminy wtazzjej
ptzęznaazenięmoraz wskazania innych źrodełfinansowania
zadania.
3. Wnioski ocenianesąwedługnastępujących
kryteriów:
o poziom sportowy sekcji sportowychklubu,

o ilościsekcji i zawodników klubu biorącychudziałwę
współzawodnictwie,
o wpływ zadaniana poprawęwarunków uprawianiasportuna terenie
gminy Stary Targ,
o mozliw oścrea|izacjt zadaniaprzez wnioskodawcę.
4. Kierując się kryteriami określonymiw ust. 3, Wójt Gminy Stary Targ
określapodziałśrodkówprzęznaczonychna wspieranierozwoju sportu.
5. Gmina pokrywa koszty wymienione w $2 poprzezbezpośrednie
finansowaniez zap|anowanychna ten cel środków,według zasad
w ust. 4.
określonych

$s
Tworzenie warunków, w tym organizacyjnychsprzyjającychrozwojowi sportu
jako zadanie własne, gmina Stary Targ
realizuje poprzęZ rozwijanie
i upowszechnianie sportu w społecznościlokalnej w postaci organizacji
zawodów, turniejów, rozgrywek, programu szkolęnia sportowego i masowych
imprez sportowych, a takzę reprezentowanie gminy we współzawodnictwie
sportowym na szczeblu ponad gminnym.
$6
Wzór wniosku iwzor rozliczęnia dotacji określiwójt Gminy w drodze
zarządzenia.

$7
Wykonanie uchwałypowierza się wWojtowi Gminy Stary Targ
$8
Uchwaławchodzi w zycie z dniem podjęcia,przy Czym podlega ogłoszeniuw
sposób zwyczajowo przyjęty na teręnieGminy Stary Targ.

Przęwodn
iczącyRadybminy StaryTar€
i wtl
Krzysztof Knapik

