
Zarządzenie Nr OW - 65 / 08
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 28 stycznia 2008 roku

w sprawie szczegółowego podziału środków przeznaczonych na wspieranie 
sportu kwalifikowanego oraz określenia zasad ich przekazywania klubom 
sportowym działającym na terenie Gminy Baborów w 2008 roku.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tekst 
jednolity  Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 
i Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 
172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128) oraz § 3 ust 2 uchwały Nr XIV-94/08 
Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu 
wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Baborów.

zarządza się,  co następuje : 

§ 1.

Środki finansowe przewidziane w budżecie Gminy Baborów w 2008 roku na 
wspieranie udziału klubów sportowych z terenu Gminy Baborów w rozgrywkach 
organizowanych przez polskie związki sportowe lub podmioty działające z ich 
upoważnienia zostają podzielone w zależności od rodzaju uprawianej dyscypliny 
sportowej i poziomu rywalizacji (liga, klasa rozgrywkowa, kategoria wiekowa).

§ 2.

1. Na wspieranie udziału klubu sportowego w rozgrywkach piłki nożnej 
organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej przewiduje się następujące 
kwoty:

1) klasa trampkarzy -   2.200 zł.
2) II liga wojewódzka juniorów -   7.200 zł.
3) Klasa „A” juniorów -   3.000 zł
4) Klasa „A” seniorów - 17.600 zł
5) Klasa „B” seniorów - 11.900 zł
6) Klasa „C” seniorów -   5.900 zł

2. Na wspieranie udziału klubu sportowego w rozgrywkach piłki siatkowej 
organizowanych przez Opolski Związek Piłki Siatkowej przewiduje się 
następujące kwoty:

1) klasa wojewódzka juniorów -   4.400 zł
2) III liga -   6.600 zł

3. Na wspieranie udziału klubu sportowego w rozgrywkach badmintona 
organizowanych przez Opolski Związek Badmintona przewiduje się kwotę 
3600 złotych.

4. Wymienione w ust 1 – 3 kwoty mogą być podzielone na części w zależności od 
terminarza rozgrywek oraz rodzaju wydatków mających związek np. 
z dopuszczeniem do kolejnej rundy rozgrywek.



§ 3.

1. Dysponent środków finansowych, o których mowa w § 2 ogłasza nabór ofert na 
realizacje poszczególnych zadań, określając termin i miejsce składania ofert oraz 
kwoty o jakie może wystąpić klub w tym naborze.

2. Klub sportowy, który spełnia warunki do ubiegania się o wsparcie finansowe 
określone w stosowanej uchwale Rady Miejskiej, może również złożyć ofertę 
poza ogłoszonym naborem, jednak kwota wsparcia zależna będzie od aktualnych 
możliwości finansowych Gminy.

§ 4.

1. Środki finansowe przekazywane są na rachunek bankowy klubu i podlegają 
rozliczeniu w terminie i na zasadach określonych w umowie dotacji.

2. W przypadku gdy klub sportowy zostanie wykluczony lub wycofa się z udziału 
w rozgrywkach, obowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w całości.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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