UCHWAŁA NR XIII/105/11
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 21 listopada 2011 r.
w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa warunki i tryb finansowania zadania własnego obejmującego tworzenie warunków,
w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu oraz wskazuje cel publiczny, który Miasto Mińsk
Mazowiecki zamierza osiągnąć.
2. Niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
§ 2. Warunkiem finansowania zadania własnego Miasta Mińsk Mazowiecki polegającego na tworzeniu
warunków sprzyjających rozwojowi sportu jest działanie zmierzające do osiągnięcia następujących celów
publicznych:
1) poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na terenie Miasta Mińsk
Mazowiecki,
2) poprawy kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu
życia,
3) zwiększenia dostępności mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki do działalności sportowej,
4) popularyzacji uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej,
5) promocji sportu i aktywnego stylu życia,
6) zaspokojania potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców,
7) osiągania wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
8) umożliwienia dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców
Miasta Mińsk Mazowiecki,
9) kreowania pozytywnego wizerunku Miasta Mińsk Mazowiecki poprzez sprzyjanie współzawodnictwu
sportowemu na wszelkich poziomach.
§ 3. Finansowanie rozwoju sportu na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki realizowane jest w następujących
trybach:
1) udzielania dotacji dla klubów sportowych realizujących cele publiczne określone w § 2 z zastosowanie
przepisów:
a) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) ustawy o finansach publicznych,
c) ustawy o sporcie,
2) współorganizacji imprez sportowych,
3) rozbudowy i utrzymania miejskiej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,
4) wspierania rozwoju sportu szkolnego.
§ 4. 1. Tryb postępowania o udzielenie dotacji o której mowa w § 3 pkt. 1b oraz sposób jej rozliczenia
i kontroli określa odrębna uchwała Rady Miasta Mińsk Mazowiecki.
2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
a) transferu zawodnika z innego klubu sportowego;
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b) kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone,
c) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz
kosztów obsługi zadłużenia,
d) inwestycji i remontów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiecki.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Dariusz Kulma
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