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UZASADNIENIE 

 

 

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie uchyliła obowiązujące dotychczas dwie ustawy z tego 

zakresu – ustawę z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej oraz ustawę z dnia 29 lipca  

2005 roku o sporcie kwalifikowanym. W uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy o sporcie 

pokreślono, że celem nowej regulacji jest stworzenie całkowicie nowego aktu normatywnego, 

skupiającego w ramach jednej regulacji problematykę dotyczącą sportu, będącego częścią szeroko 

pojętej kultury fizycznej.  

 

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających 

rozwojowi sportu, stanowi zadanie własne jednostki samorządu terytorialnego. Artykuł ten jest 

podstawowym przepisem regulującym finansowanie z budżetów jednostek zadań w zakresie rozwoju 

sportu. Jednocześnie na podstawie ustaw o ustroju samorządu terytorialnego, do zadań własnych 

jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli należą zadania z zakresu kultury fizycznej. 

Uregulowanie kwestii związanych z warunkami i trybem finansowania zadania własnego, określonego 

w art. 27 ust. 1 ustawy, leży w kompetencji organu stanowiącego jednostki. 

 

Przepisy ustawy o sporcie nie naruszają uprawnień jednostek samorządu terytorialnego  

do wspierania kultury fizycznej na podstawie przepisów odrębnych. Regulacja przyjęta  

w art. 27 ustawy, służy jedynie rozszerzeniu możliwości wspierania sportu przez jednostki w drodze 

dofinansowania klubów sportowych.  

 

Niniejsza uchwała określa warunki i tryb finansowania zadania własnego, obejmującego tworzenie 

warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu oraz wskazuje cel publiczny  

z zakresu sportu, który Miasto Rybnik zamierza osiągnąć. Na podstawie uchwały Miasto będzie 

wspierać rozwój sportu poprzez udzielanie dotacji celowych klubom sportowym działającym  

na terenie Miasta Rybnika, niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu 

osiągnięcia zysku, realizującym cel publiczny określony w uchwale. W trybie przewidzianym 

uchwałą, dotacje udzielane będą klubom sportowym, będącym członkami polskich związków 

sportowych i uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez te związki. 

Zlecanie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wskazanego  

w art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w tym również kluby 

sportowe, nadal obywać się będzie w trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 


