
UCHWAŁA NR XXII/137/08 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 29 października 2008 r. 

 

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego  

przez gminę miasto ChełmŜa. 

 
 
        Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca  2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. 
U. Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i  Nr 136, poz. 970 oraz z 2007 r. Nr 34, poz. 
206 i  Nr 171, poz. 1208) uchwala się, co następuje: 
 
 
        § 1. Warunki i tryb wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego przez gminę miasto 

ChełmŜa określa załącznik do niniejszej uchwały. 

 

        §  2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta. 

 

        § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
 

 
 
 

                                     Przewodniczący 
                                    Rady Miejskiej 

 
 

                                                                                                           Janusz Kalinowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Załącznik  
        do uchwały nr XXII/137/08  
        z dnia 29 października 2008 r. 

 
 
 

Warunki i tryb wspierania rozwoju sportu kwalifikow anego 
przez  miasto ChełmŜa. 

        
 
 

Rozdział 1. 
Warunki  wspierania  rozwoju sportu kwalifikowanego. 

 
      § 1. Wsparcie finansowe w formie dotacji na rozwój sportu kwalifikowanego mogą 
otrzymać chełmŜyńskie kluby  sportowe  nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie 
działające w celu osiągnięcia zysku, które uczestniczą we współzawodnictwie sportowym i  
spełniają łącznie niŜej określone warunki: 
1) siedziba klubu  mieści się na terenie miasta ChełmŜy, klub zrzesza zawodników     

uprawiających określoną dyscyplinę sportu, olimpijską lub nie olimpijską, 
2)  klub uczestniczy w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach      

zespołowych i indywidualnych  co najmniej na szczeblu ponadgminnym, 
3)    klub  promuje i  rozpowszechnia informację o ChełmŜy. 

 
    §  2. Dotacje   udzielane  na   realizację   zadań   w   zakresie   wspierania  rozwoju   sportu 
kwalifikowanego mogą być przeznaczone  między innymi  na: 
1)  prowadzenie   szkoleń    sportowych   oraz   udział   we   współzawodnictwie   sportowym, 
2)  organizowanie     imprez       sportowych      o    zasięgu      lokalnym,      ogólnokrajowym, 

międzynarodowym,  jeŜeli  impreza  ta  przyczynia  się do  popularyzacji  danej dyscypliny 
     sportu. 
 
    § 3. Środki uzyskane z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie  kosztów  
bezpośrednio związanych z realizacją następujących zadań z zakresu rozwoju sportu 
kwalifikowanego: 
1)  zakup materiałów,  w tym; 

       a) sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania np.: piłki, kije hokejowe, kaski            
ochronne, koszulki, dresy, komplety sportowe, itp., 

       b) nagrody np.: puchary, medale, dyplomy, albumy, statuetki okolicznościowe i inne           
nagrody rzeczowe, 

       c)  napoje, odŜywki, lekarstwa, 
2)  zakup usług,  w tym: 
     a) wynajem obiektów sportowych, urządzeń i  sprzętu sportowego, 

b)  noclegi, 
c) wyŜywienie, 

     d) transport, 
     e) druk zaproszeń, dyplomów, biletów, programów, komunikatów, 

   f) usług   medycznych   niezbędnych   do   udziału   w   zawodach   i   organizacji   imprez  
sportowych, 

     g) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa – ochrona, 
 3) koszty  osobowe,  w tym: 



     a)  płace szkoleniowców  jednak nie więcej niŜ do 30% udzielonej dotacji, 
     b)  obsługa sędziowska, 
     c)  obsługa techniczna, spiker, 
     d)  obsługa medyczna, 
 4) inne koszty, w tym: 
     a)  ubezpieczenie sportowe zawodników, 

       b)  ubezpieczenie imprezy sportowej. 
 
 

Rozdział 2. 
Tryb wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego. 

 
    §  4.  Dotacja, o której mowa w § 2 moŜe  być  udzielona  na wniosek  klubu sportowego. 
Wnioski  moŜna  składać  po uchwaleniu  budŜetu gminy na dany rok kalendarzowy.  
  
    § 5. Wniosek złoŜony przez klub sportowy ubiegający się o przyznanie dotacji powinien 
zawierać: 

  1) nazwę i siedzibę  klubu sportowego, 
2) dokładny adres ,  
3) formę prawną i numer rejestru, w którym wpisany jest klub sportowy, 
4) numer NIP i REGON, 
5) nazwę banku i numer rachunku bankowego klubu, 
6) rodzaj i cel zadania, 
7) kosztorys i opis realizacji zadania, 
8) wysokość wnioskowanej dotacji, 
9) podpisy osób umocowanych do działania w imieniu . 
        
    § 6. Burmistrz  rozpatruje wnioski o udzielenie dotacji po zasięgnięciu  opinii  komisji  
spraw  społecznych Rady Miejskiej  w  terminie 30 dni od daty  złoŜenia  wniosku i przyznaje 
dotację w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, od których nie przysługuje tryb odwoławczy.  
  
    § 7. Klub sportowy , któremu została  przyznana  dotacja  zobowiązuje się do wykonania 
zadania w zakresie i na  zasadach określonych w umowie. 
 
    § 8. 1. Umowę sporządza się w formie pisemnej, na czas realizacji zadania lub na czas 
określony, nie dłuŜszy niŜ jeden rok kalendarzowy. 

    2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać w szczególności: 
1)  oznaczenie stron, 
2)  określenie czasu, na jaki zostaje zawarta, 
3)  zakres rzeczowy realizowanego zadania (cel udzielenia dotacji), 
4)  określenie  wysokości  dotacji,  jaka  została  przyznana  oraz  termin i tryb  jej  płatności, 
5)  określenie sposobu i terminów rozliczenia udzielonej dotacji, 
6)  określenie sankcji i terminu zwrotu dotacji  z tytułu  nienaleŜytego wykonania umowy lub 
      wykorzystania dotacji na inne cele niŜ określone w umowie, 
7)   zobowiązanie  klubu  sportowego  do poddania  się kontroli  w zakresie  objętym  umową, 
8)  określenie warunków wypowiedzenia umowy. 

 
 



    § 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, moŜliwość 
zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie aneksu 
do umowy. 

 
    § 10.1. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy klubu  na 
warunkach określonych w umowie. 
    2. Nie wykorzystane  środki finansowe podlegają zwrotowi na wskazany  w umowie    
rachunek  . 

 
    § 11.1. Klub sportowy, który otrzymał dotację jest zobowiązany do sporządzenia 
sprawozdania z wykonania zadania określonego w umowie w terminie 30 dni po upływie 
terminu, na który umowa została zawarta lub zrealizowaniu kolejnego etapu zadania. 
    2. Okresem sprawozdawczym jest rok budŜetowy. 

 
 

    § 12. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji  
wstrzymuje się przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazywana kwota 
podlega zwrotowi wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania 
dotacji podmiotowi dotowanemu. 

 
    § 13. Umowa moŜe być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
nieterminowego lub nienaleŜytego jej wykonania. 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U z a s a d n i e n i e 
 

do uchwały nr XXII/137/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego  

przez gminę miasto ChełmŜa. 

 

 

 

      Z  dniem 5 października 2007 r.  weszła w Ŝycie  ustawa  z dnia 23 sierpnia 2007 roku o 

zmianie  ustawy o  sporcie  kwalifikowanym oraz  niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr  171, 

poz.1208). Wprowadzone zmiany umoŜliwiają samorządom  wspieranie, w tym  finansowe, 

rozwoju  sportu  kwalifikowanego.  Ustawa nakłada na organy stanowiące  obowiązek  

określenia w drodze uchwały warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju 

sportu kwalifikowanego jeśli samorząd widzi potrzebę takiego wsparcia. 

      W  rozumieniu ustawy sport kwalifikowany jest formą aktywności człowieka związaną z 

uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w 

określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego 

upowaŜnienia. Natomiast  współzawodnictwo sportowe jest indywidualną lub zbiorową 

rywalizacją osób. 

      Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego będą zabezpieczone  

corocznie w budŜecie miasta ChełmŜy.  

       Mając  na  względzie rozwój sportu na terenie  naszego miasta  oraz  realizację zadań  

własnych w zakresie kultury fizycznej i sportu podjęcie powyŜszej uchwały jest zasadne. 

  


