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UCHWAŁA NR LIII/1026/10
RADY MIASTA CHORZÓW

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów 
w sportach zespołowych 

Na podstawie art. 27 ust. 2 oraz art 28 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857 

z późniejszymi zmianami), w związku z art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 

lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, 

poz 95) 

Rada Miasta Chorzów 

uchwala 

§ 1. 

Udzielić dotacji celowej klubom sportowym w sportach zespołowych działających na terenie miasta 
Chorzów. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego jakim jest : 

- poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego uczestniczącego we 
współzawodnictwie sportowym w określonych dyscyplinach sportowych i osiągającego najwyższa lokatę 
w mieście, 

- zapewnienie społeczności lokalnej dostępności do działalności sportowej prowadzonej przez klub 
(utrzymanie, remont i modernizacje bazy sportowej). 

§ 2. 

Warunki i tryb udzielenia dotacji celowej klubom sportowym w sportach zespołowych określa załącznik do 
uchwały. 

§ 3. 

Wydatki związane z dotacją celową, o której mowa w § 1 pokrywane będą z budżetu miasta. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

§ 6. 

Traci moc uchwała Nr XXX/543/08 z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wsparcia rozwoju sportu 
kwalifikowanego poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych w sportach zespołowych. 
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Przewodniczący Rady 
Miasta Chorzów 

mgr Henryk Wieczorek
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Załącznik do Uchwały Nr LIII/1026/10

Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 października 2010 r.

Warunki i tryb przyznawania dotacji celowej na rozwój sportu. 

§ 1. 

Dotację celową z budżetu miasta mogą otrzymać kluby sportowe prowadzące działalność na terenie 
Chorzowa przez okres minimum 3 lat i niedziałający w celu osiągnięcia zysku - zgodnie z art. 28 ust. 
1 ustawy o sporcie. 

§ 2. 

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

§ 3. 

Dotację celową mogą otrzymać kluby sportowe w następujących dyscyplinach sportowych : 

1) piłka nożna mężczyzn, 

2) piłka nożna kobiet, 

3) piłka nożna halowa mężczyzn, 

4) piłka ręczna kobiet, 

5) piłka siatkowa kobiet, 

6) koszykówka mężczyzn 

§ 4. 

1) Dotację celową przyznaje Prezydent Miasta Chorzów na wniosek klubu sportowego. Dotacja może być 
przeznaczona na : 

1. zakup sprzętu sportowego 

2. stypendia sportowe dla zawodników, 

3. wynagrodzenia kadry szkoleniowej, 

4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 

5. koszty transportu, 

6. utrzymanie, remont I modernizację obiektów sportowych stanowiących własność klubu sportowego. 

2) Wniosek składa się w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta Chorzów na formularzach dostępnych 
w w/w wydziale w dwóch terminach : 

1. po zakończeniu rozgrywek ligowych dla zadania “poprawa warunków uprawiania sportu przez członków 
klubu sportowego uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym”, 

2. do 31 grudnia dla zadania “zapewnienie społeczności lokalnej dostępności do działalności sportowej 
prowadzonej przez klub “ (utrzymanie, remont i modernizacje bazy sportowej). 

3) Wniosek powinien zawierać : 

1. nazwę i adres klubu sportowego, 

2. określenie miejsca w ostatnich zakończonych rozgrywkach ligowych, 
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3. określenie wpływu dotacji na: “poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu” lub , 
“zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez klub”. 

4) Złożone wnioski będą opiniowane w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia przez komisję d/s 
przyznawania dotacji celowej klubom sportowym powołaną przez Prezydenta Miasta Chorzów. 

5) Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku : 

1. pisemnego wycofania wniosku, 

2. braków formalnych wniosku. 

6) Wniosek wraz z opinią komisji , o której mowa w pkt. 4 przedkłada się niezwłocznie do zaopiniowania 
Radzie Sportu. 

§ 5. 

Prezydent Miasta Chorzów podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji celowej klubowi sportowemu po 
zapoznaniu się z opiniami , o których mowa w § 4 pkt. 4 i 6.Prezydent Miasta Chorzów nie jest związany 
tymi opiniami. 

§ 6. 

1) Dotację celową przekazuje się klubowi w 2 równych częściach. 

2) Pierwsza część przekazywana będzie klubowi w terminie 1 miesiąca od podjęcia przez Prezydenta Miasta 
Chorzów decyzji o udzieleniu wsparcia, termin przekazania drugiej części do 15 lipca roku 
kalendarzowego 

3) Dopuszcza się inne uzgodnione z klubem terminy przekazania dotacji celowej. 

§ 7. 

Prezydent Miasta Chorzów może wstrzymać udzielania dotacji celowej klubom jeśli : 

1. klub sportowy wycofa się z rozgrywek sportowych, 

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

3. klub sportowy nie będzie realizował celu publicznego określonego w uchwale. 

§ 8. 

O przyznaniu i wstrzymaniu dotacji celowej klub sportowy powiadamia się pisemnie. 


