
 
 

Uchwała Nr 680/LI/09 
Rady Miejskiej w Sosnowcu  

z dnia 29 października 2009 roku 
 
 
w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wsparcia rozwoju sportu 

kwalifikowanego na terenie Miasta Sosnowca 

 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn.zm.), art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych  
(Dz.U.  z 2005r. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  
o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005r. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.)  
Rada Miejska w Sosnowcu uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  

1. Określa się warunki i tryb finansowego wsparcia rozwoju sportu kwalifikowanego  
w formie „Regulaminu udzielania finansowego wsparcia rozwoju sportu 
kwalifikowanego na terenie Miasta Sosnowca”, stanowiącego załącznik do niniejszej 
uchwały. 
2. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego, na zasadach 
zawartych w niniejszej uchwale, zabezpiecza się corocznie w budżecie Miasta 
Sosnowca. 
 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca. 

 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

 
        Przewodniczący 
       Rady Miejskiej w Sosnowcu 

 
        Daniel Miklasiński 

 

 



 
   Załącznik 
   do Uchwały Nr 680/LI/09 
   Rady Miejskiej w Sosnowcu 
   z dnia 29 października 2009 roku 

 

Regulamin udzielania finansowego wsparcia rozwoju sportu kwalifikowanego 
na terenie Miasta Sosnowca 

 

§ 1 

O wsparcie finansowe w formie dotacji na rozwój sportu kwalifikowanego mogą 
ubiegać się kluby i stowarzyszenia sportowe niezaliczane do sektora finansów 
publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które: 

1) mają swoją siedzibę na terenie Miasta Sosnowca; 

2) posiadają licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach sportowych  
w określonej dyscyplinie;  

3) zrzeszają zawodników posiadających licencję uprawniającą do 
uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w ramach sportu 
kwalifikowanego; 

4) prowadzą zajęcia w ramach sportu kwalifikowanego przy udziale trenerów 
i instruktorów posiadających uprawniającą do tego licencję; 

5) biorą udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub 
prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek 
sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia; 

6) zapewniają udział środków własnych na realizację zadania; 

7) angażują się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi  
oraz Urzędem Miasta Sosnowca przy realizacji zadań na rzecz 
mieszkańców Sosnowca oraz rozpowszechniają informacje o Sosnowcu  
w kraju i za granicą. 

§ 2 

1. Dotacje na rozwój sportu kwalifikowanego mogą być przyznane wyłącznie  
w drodze konkursu wniosków na wykonanie zadań publicznych Miasta Sosnowca. 
2. Prezydent Miasta Sosnowca w drodze zarządzenia ogłasza konkurs, powołuje 
komisję konkursową oraz określa formularz wniosku, umowy i sprawozdania  
z wykonania zadania. 
3. W skład komisji konkursowej wchodzą 4 osoby wskazane przez Prezydenta 
Miasta Sosnowca spośród pracowników Urzędu oraz 3 osoby wchodzące w skład 
Rady Miejskiej w Sosnowcu. Zadaniem komisji konkursowej jest: 
- rozpatrzenie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym, 
- przedstawienie Prezydentowi Miasta Sosnowca propozycji w zakresie ilości 
dotowanych podmiotów oraz wysokości dotacji w ramach środków finansowych 
zabezpieczonych w tym celu w budżecie Miasta Sosnowca. 



4. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2, określa się w szczególności: 
- rodzaj zadania; 
- wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego 
konkursu; 
- termin realizacji zadania; 
- warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt; 
- termin i miejsce składania wniosków o dotacje; 
- termin rozpatrzenia wniosków; 
- wykaz niezbędnych załączników do wniosku; 
- kryteria oceny projektu. 
5. Ogłoszenie konkursu następuje po uchwaleniu budżetu Miasta Sosnowca na rok, 
w którym ma być realizowane zadanie publiczne. Ogłoszenie zamieszcza się w 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Wydziału Kultury 
Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. 
 

§ 3 

1. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Sosnowca na realizację zadań  
w zakresie sportu kwalifikowanego mogą być przeznaczone wyłącznie na 
pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją następujących zadań w 
ramach sportu kwalifikowanego:  

1) udział we współzawodnictwie sportowym w określonej dyscyplinie  
sportu; 

2) organizacja imprez sportowych objętych kalendarzem właściwego 
związku sportowego, jeżeli regulamin imprezy przewiduje udział 
wyłącznie zawodników posiadających licencję i impreza ta w istotny 
sposób przyczynia się do popularyzacji danej dyscypliny sportu. 

2. Z dotacji mogą być finansowane następujące koszty: 

1) opieka medyczna; 

2) transport; 

3) zakup nagród, pucharów, dyplomów i medali; 

4) usługi poligraficzne (zaproszenia, plakaty, programy, banery); 

5) zakup sprzętu sportowego; 

6) wynagrodzenie trenerów. 

3. Koszty niewymienione w ust. 2 pokrywa podmiot realizujący zadanie publiczne. 

§ 4 

Beneficjent, wraz z podpisaniem umowy, zobowiązuje się do rozpowszechniania 
informacji o współfinansowaniu realizacji zadania przez Gminę Sosnowiec,  
w szczególności za pomocą materiałów informacyjnych (plakaty, banery, 
zaproszenia, ulotki) i mediów (radio, prasa, telewizja).   
 
 



§ 5 

Prezydent Miasta Sosnowca może unieważnić konkurs, jeżeli wymagają tego 
szczególne okoliczności. 
 

§ 6 

Decyzja Prezydenta Miasta Sosnowca jest ostateczna – nie przysługuje od niej 
odwołanie. 

§ 7 

Podstawą przydzielenia dotacji jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Sosnowiec  
a beneficjentem, która w szczególności określa obowiązki i prawa stron, sposób 
rozliczania dotacji oraz sposób kontroli wykonywania zadania publicznego. 

 

 
 
        Przewodniczący 
       Rady Miejskiej w Sosnowcu 

 
        Daniel Miklasiński 

 


