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Uchwała NR XXXIII/1013/2010
Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie wsparcia rozwoju sportu kwalifikowanego poprzez wsparcie finansowe klubów 
sportowych w sportach zespołowych 

Na podstawie art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155, 
poz.1298 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miejska w Gliwicach 

uchwala: 

§ 1. 

Niniejsza uchwała reguluje warunki i tryb udzielania przez Miasto Gliwice wsparcia finansowego 
w formie dotacji celowych (zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240) na przedsięwzięcia z zakresu sportu kwalifikowanego. 

§ 2. 

Przyjąć wsparcie finansowe klubów sportowych w tym klubów działających w formie spółki prawa 
handlowego w sportach zespołowych jako jedną z form wsparcia rozwoju sportu kwalifikowanego. 

§ 3. 

Warunki i tryb wspierania finansowego klubów sportowych w sportach zespołowych określa 
załącznik do uchwały. 

§ 4. 

Wydatki związane ze wsparciem finansowym, o którym mowa w § 1 pokrywane będą z budżetu 
miasta. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice 

§ 6. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gliwicach 

Marek Pszonak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/1013/2010

Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 25 marca 2010 r.

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO ROZWOJU SPORTU 
KWALIFIKOWANEGO 

§ 1. 

Wsparcie finansowe mogą otrzymać kluby sportowe w tym kluby działające w formie spółki prawa 
handlowego prowadzące działalność na terenie Gliwic. 

§ 2. 

W danej dyscyplinie sportowej wsparcie finansowe może otrzymać tylko jeden klub. W przypadku 
więcej niż jednego klubu w danej dyscyplinie sportowej wsparcie finansowe może otrzymać tylko klub, 
który w sezonie poprzedzającym przyznanie wsparcia zajął wyższą lokatę w rozgrywkach 
sportowych. 

§ 3. 

Wsparcie finansowe mogą otrzymać kluby sportowe w następujących dyscyplinach sportowych: 

1)piłka nożna mężczyzn, 

2)futsal mężczyzn, 

3)piłka ręczna kobiet, 

4)piłka siatkowa kobiet, 

5)koszykówka mężczyzn, 

6)piłka siatkowa mężczyzn. 

§ 4. 

1. Wsparcie finansowe przyznaje Prezydent Miasta Gliwice na wniosek klubu sportowego. 

2. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego należy składać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach 
z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 21 w sekretariacie wydziału właściwego ds. sportu. 

3. Wniosek powinien zawierać: 

1)nazwę i adres klubu sportowego, 

2)określenie miejsca w ostatnich zakończonych rozgrywkach ligowych, 

3)informację o przyjętym zgłoszeniu do rozgrywek w kolejnym sezonie sportowym. 

4. Złożone wnioski będą opiniowane w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia przez wydział 
merytoryczny do spraw sportu Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

5. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1)pisemnego wycofania wniosku, 

2)braków formalnych wniosku. 

6. Wniosek wraz z opinią wydziału, o którym mowa w pkt. 4 przedkłada się niezwłocznie do 
zaopiniowania Radzie Sportu. 

§ 5. 

Prezydent Miasta Gliwice podejmuje decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego klubowi 
sportowemu po zapoznaniu się z opiniami, o których mowa w pkt. 4 i 6 § 4. 

Prezydent Miasta Gliwice nie jest związany tymi opiniami. 
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§ 6. 

1. Wsparcie finansowe udziela się w formie dotacji celowych zgodnie z Ustawą o finansach 
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240. 

2. Wsparcie finansowe przekazuje się klubowi w 4 równych częściach wypłacanych co dwa 
miesiące. 

3. Pierwsza część przekazywana będzie klubowi w terminie 1 miesiąca od podjęcia przez 
Prezydenta Miasta Gliwice decyzji o udzieleniu wsparcia. 

4. Dopuszcza się inne uzgodnione z klubem terminy przekazania wsparcia finansowego. 

§ 7. 

Prezydent Miasta Gliwice może wstrzymać udzielanie wsparcia finansowego klubom jeśli: 

1)klub sportowy wycofa się z rozgrywek sportowych, 

2)klub sportowy zmieni siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności sportowej. 

§ 8. 

O przyznaniu i wstrzymaniu pomocy finansowej klub sportowy powiadamia się pisemnie. 


