
 

 

UCHWAŁA NR LII/621/18 

RADY MIASTA ZABRZE 

z dnia 15 stycznia 2018 r. 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Zabrze 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), w związku z art. 27 ust. 1 i 2 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463, poz. 60, poz.1600), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy 

z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1523), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze 

uchwala się, co następuje 

§ 1. 1. Określa się warunki i tryb finansowania realizacji zadania własnego gminy, obejmującego tworzenie 

warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463, poz. 60, poz. 1600). 

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do udzielenia dotacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 

poz. 1948 z 2017 r. poz. 60, poz. 573, poz. 1909) oraz na podstawie innych odrębnych przepisów. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) dotacji - należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale 

dotację celową określoną w art. 126 i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), 

2) projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy, który w sposób 

bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w § 5 niniejszej uchwały, 

3) klubie sportowym - należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463, poz. 60, poz. 1600). 

§ 3. 1. Dotacja może być przyznana klubowi sportowemu działającemu na obszarze Miasta Zabrze 

nie działającemu w celu osiągnięcia zysku z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463, poz. 60, poz. 1600). 

2. Klub sportowy ubiegający się o dotację powinien spełniać oprócz warunku określonego w ust. 1 łącznie 

także następujące warunki: 

1) siedziba klubu mieści się na terenie Miasta Zabrze lub prowadzi szkolenie zawodników z terenu Miasta 

Zabrze, 

2) klub sportowy jest członkiem właściwego polskiego związku sportowego i bierze udział 

w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym, 
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3) realizuje cel publiczny, o którym mowa w § 5 niniejszej uchwały. 

§ 4. Dotacje dla klubów sportowych przyznawane są w ramach środków finansowych uchwalonych 

w budżecie gminy na ten cel. 

§ 5. Jako cel publiczny w rozumieniu niniejszej uchwały należy rozumieć: 

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych i mieszkańców Zabrza, 

2) zwiększenie dostępności mieszkańców Zabrza do działalności sportowej, 

3) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych i mieszkańców Zabrza, 

4) utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej, 

5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców 

Zabrza, 

6) kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta Zabrze poprzez udział we współzawodnictwie sportowym, 

7) zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców. 

§ 6. Dotacja powinna służyć celowi publicznemu i może być przeznaczona w szczególności na: 

1) realizację programów szkolenia sportowego, 

2) zakup lub wynajem sprzętu i wyposażenia sportowego, 

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w tym kosztów 

transportu, zakwaterowania, wyżywienia, opłat startowych, 

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

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej, 

6) organizację imprez sportowych, 

7) wydatki z tytułu prowadzenia treningów, 

8) pokrycie kosztów organizacji obozów sportowych. 

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

1) zapłaty kar, mandatów i innych kar sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub na zawodników klubu, 

2) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek lub wykupu papierów wartościowych oraz 

kosztów obsługi zadłużenia, 

3) kosztów, które klub sportowy poniósł na realizacje projektu przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji, 

4) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego, 

5) refundacji kosztów: budowy, zakupu budynków lub lokali, zakupu gruntów, działalności gospodarczej, 

6) udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym, 

7) działalności politycznej i religijnej, 

8) innych wydatków niezwiązanych bezpośrednio z zadaniami określonymi w § 6 niniejszej uchwały. 

§ 8. 1. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza konkurs projektów, w którym określa w szczególności: 

1) przedmiot zgłoszonych projektów, 

2) wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje, w ramach ogłoszonego konkursu 

projektów oraz formy wypłaty dotacji, 

3) terminu realizacji projektów, 

4) warunki formalne, merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt, 

5) termin składania wniosków o udzielenie dotacji, 

6) zasady udzielania dotacji, 
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7) kryteria oceny ofert. 

2. Wzór wniosku o przyznaniu dotacji zostanie określony zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 winien być złożony w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu 

o konkursie. 

4. Prezydent Miasta Zabrze do rozpatrzenia wniosków, o których mowa w ust. 3, w drodze zarządzenia 

powołuje Komisję Konkursową. Zasady pracy Komisji Konkursowej określi ww. zarządzenie. 

§ 9. Prezydent Miasta Zabrze poda do publicznej wiadomości informację o przyznanych dotacjach poprzez 

umieszczenie informacji: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabrzu, 

3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu. 

§ 10. 1. Z klubem sportowym, któremu została przyznana dotacja zawiera się w formie pisemnej umowę na 

czas realizacji projektu. 

2. Wzór umowy, o której mowa w ust. 1 zostanie określony zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze. 

§ 11. Dotacja będzie przekazywana po podpisaniu umowy na zasadach w niej określonych. 

§ 12. Prezydent Miasta Zabrze poprzez osoby upoważnione może skontrolować realizację projektu  

w trakcie jego trwania, jak również po jego zakończeniu. Zakres kontroli oraz warunki jej przeprowadzenia 

określa umowa o przyznaniu dotacji. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zabrze. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zabrze 

 

 

Krystian Jonecko 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 460


		2018-01-19T10:41:59+0000
	Polska
	KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




