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PREZYDENT MIASTA JAWORZNA
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU

ROZWOJU SPORTU W 2023 ROKU

Na podstawie art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity:
Dz.U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.)  oraz uchwały Nr VI/68/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia  26 marca 2015 r. w sprawie określenia celu publicznego z zakresu sportu oraz  ustalenia
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie miasta Jaworzna (Dz. Urz. Woj. Śl. poz.
2022). 

Niniejszy nabór dotyczy wniosków, których realizacja wpłynie na poprawę warunków uprawiania
sportu w jaworznickich klubach sportowych biorących udział  we współzawodnictwie sportowym
organizowanym przez uprawnione do tego polskie związki sportowe. 

§ 1

1. Warunki  i  tryb  udzielania  dotacji  określa  uchwała  Nr  VI/68/2015 Rady  Miejskiej
w Jaworznie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia celu publicznego z zakresu sportu
oraz  ustalenia warunków i  trybu  finansowania  rozwoju  sportu  na terenie  miasta  Jaworzna
(Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2022). 

2. Podmiotami  mogącymi  ubiegać  się  o  dotację  są  jaworznickie  kluby  sportowe  niezaliczane
do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które biorą udział
we współzawodnictwie sportowym zorganizowanym w ramach polskiego związku sportowego,
którego członkiem jest dany klub.

§ 2

1. Dotacja może być przeznaczona w szczególności 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) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

2. Dotacja powinna mieć wpływ na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu
sportowego,  lub  zwiększyć  dostępność  społeczności  lokalnej  do  działalności  sportowej
prowadzonej przez klub.

§ 3

1. Termin wykorzystania dotacji na realizację przedsięwzięć obejmuje okres od dnia podpisania
umowy do dnia 30 listopada 2023 r.

2. Nabór wniosków ogłoszony zostaje na podstawie projektu uchwały budżetowej przekazanego
organowi  stanowiącemu  jednostki  samorządu  terytorialnego  na  zasadach  określonych
w przepisach ustawy o finansach publicznych.

3. Na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w 2023 roku planuje się przeznaczyć
kwotę – 1 300 000,00 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych).

4. Prezydent  Miasta  Jaworzna zastrzega sobie  prawo odwołania  naboru wniosków będącego
przedmiotem  ogłoszenia  w  każdym  czasie  (m.in.  w  sytuacji  gdy  Rada  Miejska  zmieni
wysokość środków finansowych zaplanowanych na przedsięwzięcia realizowane przez kluby
sportowe). 

5. Załączniki do wniosku:
1) potwierdzenie członkostwa Wnioskodawcy w polskim związku sportowym znajdującym się

w  wykazie  prowadzonym  przez  ministra  właściwego  do  spraw    sportu  i  turystyki  



(zaświadczenie ważne 6 miesięcy od daty jego wystawienia),
2) oświadczenie dotyczące członkostwa w polskim związku sportowym w trakcie realizacji

zadania.

§ 4

1. Wnioski  o  dotację  przedsięwzięć  realizowanych  w  2023 roku  wraz  z  wymaganymi
załącznikami  przyjmowane  są  w  kancelarii  Urzędu  Miejskiego  w  Jaworznie
w nieprzekraczalnym terminie  do  9 grudnia 2022 roku z dopiskiem  w piśmie przewodnim
„Wniosek – Sport”. 

2. Na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  Jaworznie  www.jaworzno.pl  oraz
w  Wydziale  Promocji  Kultury  i  Sportu,  w  Referacie  Kultury  i  Sportu  Urzędu  Miejskiego
w Jaworznie znajduje się:
1) formularz wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie rozwoju sportu,
2) uchwała  Nr  VI/68/2015  Rady  Miejskiej  w  Jaworznie  z  dnia  26  marca  2015  r.

w  sprawie  określenia  celu  publicznego  z  zakresu  sportu  oraz  ustalenia  warunków
i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie miasta Jaworzna.

3. Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem środków finansowych, gdyż
przepisy uchwały Nr  VI/68/2015 Rady Miejskiej  w Jaworznie  z  dnia 26 marca 2015 r.  nie
stanowią  podstawy  do  roszczeń  klubów  sportowych,  ani  zobowiązań  miasta  Jaworzna
dotyczących przyznawania dotacji.

4. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

§ 5

1. Decyzję  w  sprawie  przyznania  lub  nieprzyznania  dotacji  klubowi  sportowemu  podejmuje
Prezydent Miasta Jaworzna.

2. Decyzja Prezydenta Miasta Jaworzna jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Pozytywna  decyzja  Prezydenta  Miasta  Jaworzna  jest  podstawą  do  zawarcia  umowy

o dotację celową i otrzymania jej w terminie uzgodnionym przez strony. 
4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej przez klub sportowy.
5. Kwota  dofinansowania  nie  może  przekraczać 90% całości  planowanych  kosztów realizacji

wnioskowanego zadania.
6. O przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji kluby sportowe zostaną powiadomione pisemnie.

Szczegółowych informacji w sprawie realizacji  przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu udziela
Referat Kultury i Sportu w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
ul. Dwornickiego 5, pokój nr 5, tel. (32) 618-17-55.


