
 

 

UCHWAŁA NR XXI/176/2012 

RADY MIASTA WOJKOWICE 

z dnia 30 kwietnia 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/71/2011 Rady Miasta Wojkowice z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Wojkowice poprzez zmianę Regulaminu  

Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. 

o sporcie (Dz. U. z 2010r., Nr 127, poz. 857 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:  

§ 1. Zmienia się treść § 2 Załącznika nr 1 do uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XI/71/2011 z dnia 18 

lipca 2011r. „Regulamin szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji z budżetu Miasta Wojkowice 

przeznaczonych na finansowanie sportu” który otrzymuje brzmienie:  

1) 1.O udzielenie dotacji w trybie niniejszego Regulaminu może się ubiegać wyłącznie klub sportowy, który 

spełnia łącznie następujące wymagania:  

a) realizuje cel publiczny poprzez tworzenie wizerunku do rozwoju sportu,  

b) został zarejestrowany i działa w formie stowarzyszenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 

1989r. Prawo o stowarzyszeniach,  

c) siedziba i miejsce prowadzenia działalności sportowej klubu znajdują się na terenie Miasta Wojkowice,  

d) jest członkiem i uczestniczy ( w dacie złożenia wniosku o udzielenie dotacji) w zawodach sportowych 

organizowanych przez polski związek sportowy w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie.  

2) W roku budżetowym klub sportowy w trybie niniejszego Regulaminu może otrzymać z budżetu Miasta 

Wojkowice dotację na więcej niż jedno zadanie pod warunkiem, że każde zadanie będzie objęte odrębnym 

wnioskiem i umową o udzielenie dotacji.  

§ 2. Zmienia się treść punktu 1 i punktu 2 w § 3 Załącznika nr 1 do uchwały Rady Miasta Wojkowice nr 

XI/71/2011 z dnia 18 lipca 2011r. „Regulamin szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji z budżetu 

Miasta Wojkowice przeznaczonych na finansowanie sportu” które otrzymują brzmienie:  

1) Środki finansowe z dotacji otrzymanej w trybie niniejszego Regulaminu mogą być przeznaczone wyłącznie 

na: a/ koszty realizacji programu szkolenia sportowego, w szczególności: wynajem bazy sportowej, zakup 

sprzętu sportowego, koszty zatrudnienia trenerów, b/ koszty organizowania zawodów sportowych na 

terenie miasta Wojkowice, zgodnie z kalendarzem danego polskiego związku sportowego lub podmiotu 

działającego w jego imieniu, w szczególności: koszty wynajmu obiektów, koszty niezbędnych opłat 

licencyjnych i rejestracyjnych związane bezpośrednio z udziałem w zawodach sportowych koszty opieki 

medycznej, zakup odżywek i niezbędnych medykamentów, koszty związane z opłatami sędziowskimi, 

koszty związane z ubezpieczeniem zawodników, c/ koszty udziału w zawodach poza granicami Miasta 

Wojkowice, zgodnie z kalendarzem danego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego 

w jego imieniu, w szczególności: koszty transportu zawodników, koszty opieki medycznej, koszty 

ubezpieczenia zawodników.  
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2) Organizator naboru wniosków o udzielenie dotacji, którym jest Burmistrz Miasta Wojkowice, dalej zwany 

Organizatorem, jest uprawniony do wyszczególnienia katalogu wydatków, które mogą być finansowane 

z dotacji.  

§ 3. Zmienia się treść § 5 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:  

1. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie przede wszystkim w zakresie:  

1) realizacji zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem,  

2) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana,  

3) prowadzenia dokumentacji określonej we właściwych przepisach prawa i postanowieniach umowy.  

2. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.  

3. Na podstawie protokołu Burmistrz Miasta Wojkowice – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

w wykorzystaniu dotacji – kieruje do klubu sportowego realizującego zadanie, stosowne wnioski i zalecenia, 

wyznaczając termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.  

4. W przypadku, gdy klub sportowy nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, 

umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a środki finansowe na realizację zadania, 

wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, podlegają zwrotowi wraz z należnymi odsetkami do budżetu 

miasta Wojkowice, w terminie ustalonym przez Burmistrza Miasta Wojkowice.  

§ 4. Pozostała treść Regulaminu nie ulega zmianie.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miasta  

 

 

mgr Jerzy Podleżyński 

 

  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach stwierdziło nieważność części ww. uchwały 

zgodnie z uchwałą nr 179/XIV/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. 
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