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UCHWAŁA NR XXXVIII/790/2018
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1007/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia
27 października 2010 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji w zakresie
rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, 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 jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 27 ust. 2
oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1463
z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 2077) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala
§ 1. W Uchwale Nr LVII/1007/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie: określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (t.j. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 11 września 2013 r.
poz. 5669) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 4. Kluby i stowarzyszenia mogą otrzymać dotację celową na:
- pokrycie kosztów organizacji obozów i zgrupowań sportowych mających na
przygotowanie zawodników do udziału w rozgrywkach ligowych, zawodach i turniejach,

celu

- pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych oraz udziału zawodników
w organizowanych przez polskie, europejskie i światowe związki sportowe rozgrywkach
ligowych, zawodach i turniejach,
- pokrycie kosztów realizacji programów i procesów szkolenia sportowego zawodników,
- pokrycie kosztów zakupu sprzętu sportowego,
- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego oraz
organizacji rozgrywek ligowych, zawodów i turniejów,
- pokrycie kosztów stypendiów sportowych dla zawodników reprezentujących Dąbrowę
Górniczą w rozgrywkach ligowych na najwyższym poziomie w kraju tj. ekstraklasy, I i II ligi,
- pokrycie kosztów wynagrodzenia kadry szkoleniowej.”
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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