
UCHWAŁA NR XXXIII/436/16
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/242/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie 
określenia warunków i trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji klubom sportowym

w zakresie rozwoju sportu w Gminie Bytom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 27 ust. 2 i 28 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późń. zm.) 
oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów prawnych i innych 
aktów normatywnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/242/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2013 r. wprowadza się 
następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie w treści: "Wsparcie finansowe, które może być udzielane klubom sportowym ma 
formę dotacji celowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późń. zm.), które mogą być przeznaczane na finansowe wsparcie 
lub powierzenie projektów służących realizacji celu publicznego określonego w § 3 uchwały.";

2) § 7 otrzymuje brzmienie w treści: "O dotacje, o których mowa w § 4 mogą ubiegać się kluby sportowe 
w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 176 
z późn. zm.) nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które 
prowadzą działalność na terenie Gminy Bytom.";

3) § 8 otrzymuje brzmienie w treści: "Warunkiem ubiegania się przez kluby sportowe o udzielenie dotacji 
na realizację zadania, którego cel publiczny określono w § 3 uchwały jest zrzeszanie zawodników 
uprawiających sport na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jedn. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 176 z późn. zm.).";

4) § 9 otrzymuje brzmienie w treści: "1. Udzielana dotacja może być przeznaczona na sfinansowanie 
lub dofinansowanie w szczególności:

1) realizacji programów szkolenia sportowego;

2) zakupu sprzętu sportowego;

3) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;

4) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
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5) budowy lub modernizacji infrastruktury sportowej;

6) stypendiów sportowych oraz wynagrodzeń dla sportowców i kadry szkoleniowej.

2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) wynagrodzenia innych niż sportowcy lub kadra szkoleniowa pracowników wnioskodawcy;

2) zapłaty kar, mandatów i innych kar sankcyjnych nałożonych na wnioskodawcę lub reprezentującego 
go zawodnika;

3) zobowiązań wnioskodawcy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, kosztów obsługi zadłużenia, 
podatków (z wyjątkiem należnych podatków za wykonanie umów o dzieło lub zlecenia), ceł, opłat 
skarbowych, leasingowych oraz wszelkich innych zobowiązań niezwiązanych z realizacją zadania;

4) kosztów transferu zawodnika z innego klubu sportowego;

5) zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji;

6) innych wydatków niezwiązanych bezpośrednio z realizacją celu określonego w § 3 uchwały.";

5) § 12 otrzymuje brzmienie w treści:"Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od dnia 
ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w § 11 uchwały.";

6) § 14 otrzymuje brzmienie w treści: "1. Oferta klubu sportowego powinna zawierać w szczególności:

1) nazwę i siedzibę wnioskodawcy;

2) opis i zakres rzeczowy zadania, na które ma być udzielone wsparcie;

3) kosztorys zadania;

4) harmonogram realizacji zadnia i wykorzystania dotacji;

5) informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę;

6) informacje o posiadanych zasobach finansowych, rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie 
zadania.

2. Wzór oferty zostanie zamieszczony wraz z ogłoszeniem, o którym mowa w § 10 niniejszej uchwały.";

7) § 15 ust. 1 otrzymuje  brzmienie w treści: "Oferty złożone w konkursie rozpatruje co najmniej 5 osobowa 
Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Bytomia.";

8) § 19  otrzymuje  brzmienie w treści: "Wzory niezbędnych dokumentów, tj.: oferty realizacji zadania, 
umowy, sprawozdania zostaną określone w ogłoszeniu, o którym mowa w § 10 niniejszej uchwały.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Bytomia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wężyk
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