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UCHWAŁA NR III/26/10
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2001 r. – Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, 
poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 
r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; 
Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, 
poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 
1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857; zmiany Dz.U. Nr 151, poz. 1014) Rada Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego uchwala co następuje: 

§ 1. 1. W celu stworzenia warunków sprzyjających upowszechnianiu i rozwojowi różnych dyscyplin sportu 
poprzez osiąganie przez sportowców zrzeszonych w klubach sportowych działających na terenie Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym 
postanawia się określić warunki i tryb finansowania tego celu publicznego z budżetu Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego. 

2. O udzielenie wsparcia finansowego z budżetu miasta na rozwój sportu ubiegać się mogą wyłącznie podmioty 
uprawnione do prowadzenia tej działalności na podstawie przepisów ustawowych. 

3. Udzielone wsparcie finansowe moze zostać przeznaczone na: 

1) realizację programów szkolenia sportowego; 

2) zakup sprzętu sportowego; 

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

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

5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej. 

4. Wsparcie udzielone na podstawie niniejszej uchwały następuje w formie dotacji. 

§ 2. 1. Z inicjatywą udzielenia wsparcia finansowego podmiotom, o których mowa w § 1, może wystąpić 
Prezydent Miasta bądź zainteresowany podmiot. 

2. Prezydent Miasta o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego informuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miasta podając nazwę zadania oraz wysokość wsparcia finansowego. 

§ 3. Podmiot ubiegający się o udzielenie wsparcia finansowego zobowiązany jest do złożenia Prezydentowi 
Miasta oferty zawierającej w szczególności: 

1) nazwę i siedzibę oferenta; 

2) nazwę zadania, na którego realizację dotacja ma być udzielona; 

3) harmonogram wydatków zgodny z § 1 ust. 3; 

4) okres realizacji zadania; 

5) aktualny wypis z KRS lub inny akt dokumentujący status prawny oferenta. 

§ 4. Decyzję w sprawie udzielenia wsparcia finansowego podejmuje Prezydent Miasta. 

§ 5. Udzielenie wsparcia finansowego następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Piotrków 
Trybunalski a podmiotem otrzymującym wsparcie. 

§ 6. Podmiot, któremu zostało udzielone wsparcie finansowe zobowiązany jest do złożenia sprawozdania 
z wykorzystania dotacji. 
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§ 7. Określa się następujący sposób kontroli i oceny realizacji zadania przez kluby: 

1) Miasto sprawuje bieżącą kontrolę merytoryczną wydatkowania i rozliczania dotacji udzielonej z budżetu 
Miasta; 

2) Miasto dokonuje kontroli i oceny: 

- stanu realizacji zadania objętego dofinansowaniem, 

- efektywności i rzetelności wykonania zadania, 

- prawidłowości wydatkowania otrzymanych środków publicznych, 

- prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej. 

§ 8. W celu zapewnienia jawności udzielenia i rozliczenia dotacji Prezydent Miasta podaje do publicznej 
wiadomości w formie ogłoszenia: 

1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta: 

- nazwę zadania, 

- wysokość udzielonego wsparcia, 

2) w Biuletynie Informacji Publicznej: 

- sprawozdanie z wykorzystania dotacji. 

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta 
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