
  

UCHWAŁA NR X/102/19 

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE 

z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie wspierania rozwoju sportu w Augustowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669) uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. Miasto Augustów w trosce o rozwój sportu oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców w tym zakresie, 

stwarza warunki organizacyjno-finansowe klubom sportowym działającym na terenie Miasta Augustowa oraz 

realizuje cel publiczny z zakresu sportu w postaci: 

1) poprawy warunków uprawiania sportu na terenie miasta; 

2) zwiększenia mieszkańcom dostępu do działalności sportowej, prowadzonej przez poszczególne kluby 

sportowe; 

3) wspierania finansowego zadań realizowanych przez kluby sportowe, działających w celu upowszechniania, 

popularyzacji i rozwoju sportu oraz osiągania przez zawodników uczestniczących w krajowym 

i międzynarodowym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych. 

§ 2. 1. Zadania zmierzające do rozwoju sportu w Augustowie realizowane będą w formie dotacji  

dla klubów sportowych działających na terenie Miasta Augustowa. 

2. Dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu mogą uzyskać kluby sportowe, które uczestniczą 

w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych, organizują 

w Augustowie lub uczestniczą w zawodach czy imprezach o charakterze sportowym i nie działają w celu 

osiągnięcia zysku. 

3. Zadania, o których mowa w ust. 1 będą wykonywane w formie realizacji przez  klub sportowy 

programów szkolenia sportowego, uczestniczenia w zorganizowanej rywalizacji sportowej, prowadzonej przez 

właściwy związek sportowy oraz organizacji lub uczestniczenia w zawodach sportowych o zasięgu 

międzynarodowym lub ogólnopolskim. 

4. Poza zadaniami wskazanymi w ust. 1 Miasto Augustów, wspólnie z klubami sportowymi będzie 

podejmowało, na terenie kraju oraz za granicą, przedsięwzięcia promocyjne na warunkach określonych 

każdorazowo w umowach. 

§ 3. Dotacje mogą być przeznaczone na realizację zadań, o których mowa w § 2, a w szczególności  

na pokrycie następujących kosztów: 

1) merytorycznych, bezpośrednio związanych z celem realizowanego zadania publicznego: 

a) transport, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników zadania, 

b) wynajem obiektów niezbędnych do realizacji zadania, 
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c) wynagrodzenie kadry szkoleniowej, 

d) zakup sprzętu sportowego (niezbędnego do realizacji zadania), 

e) zakup nagród rzeczowych dla uczestników zadania (w przypadku organizacji zawodów), 

2) obsługi zadania: 

a) księgowość, 

b) obsługa sędziowska i medyczna, 

c) innych, w tym kosztów wyposażenia i promocji oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji 

zadania (np. ubezpieczenie, licencje, wpisowe do zawodów, ochrona imprezy sportowej). 

§ 4. W celu zaopiniowania wniosków i zaproponowania klubów, którym zostanie udzielona dotacja 

z zastosowaniem procedury naboru wniosków,  Burmistrz Miasta Augustowa, w drodze zarządzenia powołuje 

komisję oraz określa tryb jej działania. 

§ 5. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy określaniu kwoty dofinansowania: 

a) merytoryczna wartość projektu i jego zgodność z celami zadania, 

b) ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności, 

c) poziom sportowy, klasa rozgrywkowa, 

d) liczba osób objętych zadaniem, 

e) rzetelność, terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć zlecanych 

przez Miasto, 

f) udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł, 

g) wyniki przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych, 

h) znaczenie dyscypliny oraz popularność wśród mieszkańców Augustowa. 

§ 6. Dotacji udziela Burmistrz Miasta Augustowa po uprzednim rozpatrzeniu i zaopiniowaniu przez 

komisję złożonych wniosków. 

§ 7. Dotacja może być przyznana na pierwsze półrocze, na drugie półrocze, na okres całego roku lub  

na organizację zawodów czy imprez sportowych, w danym roku kalendarzowym. 

§ 8. Podstawą udzielenia dotacji jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Miastem Augustów a klubem 

sportowym. 

§ 9. Nabór wniosków ogłaszany będzie przez Burmistrza Miasta Augustowa na oficjalnej stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie  w terminie umożliwiającym realizację zadań, o których mowa 

w § 2. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie 

Marcin Kleczkowski
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Uzasadnienie 

Uchwała określa warunki i tryb wspierania rozwoju sportu w Augustowie. 

Zgodnie z art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 poz. 1263 

i 1669) Miasto ma możliwość wpierania klubów sportowych niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Podjęcie niniejszej uchwały przyczyni się  

do poprawy warunków uprawiania sportu, zwiększenia dostępności mieszkańców Miasta Augustowa  

do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe, osiągnięcia wyższych wyników sportowych 

przez zawodników klubów sportowych oraz upowszechnianie i krzewienia kultury fizycznej w Mieście. 
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