
UCHWAŁA NR VII/92/2019
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie 
rozwoju sportu na obszarze Gminy Wołczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 ze zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia 
warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Wołczyn, 
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Z budżetu i majątku gminy klubowi sportowemu może być udzielone wsparcie na realizację celu, 
o którym mowa w § 4, w szczególności z przeznaczeniem na:

1) udział klubów w rozgrywkach sportowych organizowanych przez polskie związki sportowe, w tym na 
dofinansowanie kosztów obsługi sędziowskiej;

2) pokrycie kosztów ubezpieczenia zawodników i obsługi medycznej, związanych z udziałem 
w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe;

3) zakup i utrzymanie urządzeń i sprzętu sportowego oraz strojów sportowych;

4) dofinansowanie kosztów eksploatacji i remontów obiektów i urządzeń sportowych będących własnością 
gminy, użytkowanych w ramach umowy użyczenia przez kluby korzystające ze wsparcia;

5) pokrycie kosztów związanych z realizacją programów szkolenia sportowego;

6) zatrudnianie kadry szkoleniowej;

7) prowadzenie zajęć i imprez rekreacyjnych, rekreacyjno-sportowych i sportowych z osobami 
niezrzeszonymi;

8) pokrycie kosztów obsługi administracyjnej i finansowej zadania (np.: obsługa księgowa, koordynator 
projektu, utrzymanie rachunku bankowego);

9) zakup wody, napojów oraz podstawowych środków medycznych dla zawodników uczestniczących 
w zawodach sportowych, obozach szkoleniowych i treningach oraz zakup nagród dla uczestników 
organizowanych zawodów sportowych.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Waldemar Antkowiak
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