
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/814/17 

RADY MIASTA CHORZÓW 

z dnia 30 listopada 2017 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. (tekst jednolity  

Dz. U. z 2017 r., poz. 1463), w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,  

poz. 1523) 

Rada Miasta Chorzów 

uchwala 

§ 1. Udzielić dotacji celowej klubom sportowym w zakresie sportów zespołowych, działającym 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 najwyższą lokatę w mieście. 

§ 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 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

§ 6. Traci moc 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. 
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Waldemar Kołodziej 
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Załącznik do Uchwały Nr XLIII/814/17 

Rady Miasta Chorzów 

z dnia 30 listopada 2017 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 nie działają 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 jeden klub,  

który w sezonie poprzedzającym przyznanie dotacji zajął lokatę w rozgrywkach sportowych. 

§ 3. 1. Dotację celową mogą otrzymać kluby sportowe w następujących dyscyplinach sportowych: 

1) piłka nożna mężczyzn, 

2) piłka nożna halowa mężczyzn, 

3) piłka ręczna kobiet. 

§ 4. 1. Dotację celową przyznaje Prezydent Miasta Chorzów na wniosek klubu sportowego. Dotacja może 

być przyznana na: 

1) zakup lub wykonanie sprzętu sportowego i odzieży sportowej, 

2) stypendia, wynagrodzenia sportowe dla zawodników, 

3) wynagrodzenia kadry szkoleniowej (trener, trener odnowy, rehabilitant, masażysta), 

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

5) koszty transportu. 

2. Wniosek o przyznanie dotacji celowej składa się raz w roku w terminie od 1 do 31 grudnia w Wydziale 

Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Chorzów na formularzach dostępnych w w/w wydziale. Warunkiem 

rozpatrzenia wniosku jest zakończenie rozgrywek ligowych. 

3. Wniosek o powinien zawierać: 

1) nazwę i adres klubu sportowego, 

2) określenie miejsca w ostatnich zakończonych rozgrywkach ligowych, 

3) określenie wypływu dotacji na: "poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu". 

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 pozostanie bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) pisemnego wycofania wniosku, 

2) braków formalnych wniosku. 

§ 5. Prezydent Miasta Chorzów podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji celowej klubowi sportowemu  

po zapoznaniu się z opiniami, o których mowa w § 4 pkt 4. 

Prezydent Miasta Chorzów nie jest związany tymi opiniami. 

§ 6. Sposób, terminy przekazania oraz rozliczenia dotacji określone zostaną w umowie. 

§ 7. 1. Prezydent Miasta Chorzów może wstrzymać udzielanie dotacji celowej klubom w sytuacji: 

1) wycofania się klubu sportowego z rozgrywek sportowych, 

2) zmiany przez klub sportowy siedziby lub miejsca prowadzenia działalności sportowej, 
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3) braku realizacji przez klub sportowy celu publicznego określonego w uchwale, 

4) braku środków w budźecie miasta. 

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