
  
Zarządzenie Nr 2239/2022  

Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry 
z dnia  29.12.2022  roku 

w sprawie przyznania wsparcia finansowego dla rozwoju sportu w 
Tarnowskich Górach w 2023 roku, udzielonego w postaci dotacji celowych 

tarnogórskim klubom sportowym 
      

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z § 8 ust. 1 załącznika do 
uchwały Nr X/126/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 maja 2011 r. w 
sprawie finansowego wspierania rozwoju sportu w Tarnowskich Górach oraz określenia 
warunków i trybu udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych (t.j.:  Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 140, poz. 2649) oraz § 66  Regulaminu 
Organizacyjnego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1935/2022 Burmistrza 
Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.06.2022 w sprawie regulaminu organizacyjnego 
Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach z późniejszymi zmianami –  

 
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry zarządza: 

 
§ 1 

1. Rozstrzygnąć przeprowadzone postępowanie w sprawie przyznania finansowego 
wsparcia dla rozwoju sportu w Tarnowskich Górach w 2023 roku oraz udzielenia dotacji 
klubom sportowym jako podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. 
2. Przyznać, po analizie treści i zaopiniowaniu przez Radę Sportu złożonych wniosków – 
określonym tarnogórskim klubom sportowym, uczestniczącym we współzawodnictwie 
sportowym w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych, organizowanym przez 
uprawnione polskie związki sportowe – wsparcie finansowe dla rozwoju sportu w 2023 
roku, udzielone w postaci dotacji celowych w wysokościach ustalonych, jak w załączniku 
do niniejszego zarządzenia.   
                                                                  

§ 2 
Wsparcie finansowe dla rozwoju sportu w Tarnowskich Górach w 2023 roku dokonane 
zostanie na podstawie umów o dotacje celowe, zawartych pomiędzy Gminą Tarnowskie 
Góry a określonymi klubami sportowymi, z uwzględnieniem wymogów art. 151 i art. 221 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 
1634 z późn. zm.). 
 

§ 3 
Ogłosić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Miasta oraz w 
Biuletynie Informacji Publicznej informację o rozstrzygnięciu przeprowadzonego 
postępowania. 
 

§ 4 
Zobowiązać Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia do przygotowania 
dokumentacji niezbędnej do zawarcia umów z klubami sportowymi. 



§ 5 
1. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Sportu i 
Zdrowia. 
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Zastępca Burmistrza Miasta ds. 
Społecznych. 

 
§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta 
(-) Arkadiusz Czech 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  
Załącznik do zarządzenia Nr 2239/2022 

Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry 
z dnia  29.12.2022 roku 

 
Kwoty dotacji przyznanych klubom sportowym w 2023 roku na podstawie 

przepisów Uchwały Nr X/126/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 
maja 2011 r. w sprawie finansowego wspierania rozwoju sportu w Tarnowskich 

Górach oraz określenia warunków i trybu udzielania dotacji podmiotom 
niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania 

Wniosko-

wana 

kwota 

dotacji 

[zł] 

Łączna 

liczba 

uzyska-

nych 

punktów 

[max 100 

pkt.] 

Przyznana 

kwota 

dotacji 

[zł] 

1 2 3 4 5 6 

1 

Uczniowski Klub Sportowy 
„G4”, z siedzibą w 

Tarnowskich Górach przy ul. 

Janasa 11 

„Szkolenie dzieci i młodzieży w grze w szachy, udział 

drużyny w rozgrywkach ligowych oraz 

współzawodnictwo w turniejach szachowych na 

terenie województwa śląskiego i całego kraju” 51 500  

 
 

 

7,16 19 653 

2 

Towarzystwo Sportowe 

„GWAREK”, z siedzibą w 

Tarnowskich Górach przy ul. 
Wojska Polskiego 2 

„Szkolenie dzieci i młodzieży oraz przygotowanie i 

prowadzenie drużyny seniorów w dziedzinie piłki 

nożnej oraz udział drużyn w rozgrywkach 

organizowanych przez Śląski Związek Piłki Nożnej 

w Katowicach w roku 2023” 470 084 

 

 

 

 

20,61 56 601 

3 

Tarnogórski Klub Sportowy 

„KARATE”, z siedzibą w 
Tarnowskich Górach przy ul. 

Obwodnica 8/2.27 

 

„Rozwój sportu karate w Gminie Tarnowskie Góry 

w 2023 roku oraz starty zawodników Klubu w 

turniejach regionalnych, krajowych i 

międzynarodowych”. 
290 000 

 

 

 

 

55,97 153 718 

4 

Międzyszkolny Klub 

Sportowy „SKARBEK”, z 

siedzibą w Tarnowskich 
Górach przy ul. 

Wyspiańskiego 3 

„Rozwianie sportu wyczynowego w dyscyplinach 

tenisa stołowego i piłki ręcznej – szkolenie i udział w 

rywalizacjach organizowanych przez struktury 

polskich związków sportowych” 
199 500 

 

 

 

 

43,04 118 208 

5 

Uczniowski Klub Sportowy 
„DWÓJKA”, z siedzibą w 

Tarnowskich Górach przy ul. 

Wyspiańskiego 3 

„Rozwijanie sportu wyczynowego w dyscyplinie 

JUDO na terenie miasta Tarnowskie Góry – 

szkolenie oraz uczestnictwo w rywalizacji 

organizowanej przez Polski i Śląski Związek Judo”. 51 715 

 

 

 

30,49 51 715 

6 

Uczniowski Klub Sportowy 
„ÓSEMKA”, z siedzibą w 

Tarnowskich Górach przy ul. 

Janasa 11 

„Organizacja szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieży w dyscyplinie hokej na trawie, badminton 

i piłka nożna oraz uczestnictwo w rozgrywkach 

prowadzonych przez struktury Śląskiego i Polskiego 

Związku Hokeja na Trawie, Polskiego Związku 

Badmintona a także Śląskiego Związku Piłki Nożnej 

w roku 2023” 207 600 

 

 

 

 

 

 

17,92 49 212 

7 

Koszykarski Klub Sportowy 

„TARNOWSKIE GÓRY”, z 

siedzibą w Tarnowskich 
Górach przy ul. Janasa 11 

„I Akademia koszykówki dla każdego w 

Tarnowskich Górach”. 

199 800 

 

 

 

14,45 39 675 

8 

Klub Sportowy „GÓRNIK” 

Bobrowniki Śl., z siedzibą w 

Tarnowskich Górach przy ul. 
Piotra Skargi 15 

„Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki 

nożnej oraz udział prowadzonych drużyn w 

rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek 

Piłki Nożnej”. 96 600 

 

 

 

12,29 33 745 

9 

Uczniowski Klub Sportowy 

UKS Judo „AHINSA”, z 
siedzibą w Tarnowskich 

Górach przy ul. 

Kochanowskiego 15 

„Finansowe wsparcie rozwoju zawodników judo i 

ju-jitsu w grupach seniorskich, młodzieżowych, 

juniorskich i młodzików, oraz szkolenie w celu 

upowszechniania, popularyzacji, rozwoju sportu 

oraz osiągnięcia wyniku sportowego, zawodników 

reprezentujących miasto Tarnowskie Góry w 

rywalizacji krajowej i międzynarodowej”. 

 

 

 

 

56 600 

 

 

 

 

 

 

9,18 

 

 

 

 

25 207 



10 

Towarzystwo Sportowe 

„TARNOWICZANKA”, z 

siedzibą w Tarnowskich 
Górach przy ul. Śniadeckiego 

1 

„Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz udział 

drużyn w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych 

przez Śląski Związek Piłki Nożnej”. 

139 730 

 

 

 

 

18,40 50 523 

11 

Ludowy Klub Sportowy 
„ZGODA” Repty Śl., z 

siedzibą w Tarnowskich  

Górach przy ul. Staszica 83 

„Przygotowanie oraz udział drużyn z Rept Śląskich 

w rozgrywkach organizowanych przez związki 

sportowe”. 

76 500 

 

 

 

 

9,34 25 657 

12 

Uczniowski Klub Sportowy 

„GWIAZDA”, z siedzibą w 
Tarnowskich Górach przy ul. 

Żeromskiego 64 

„Rozwijanie sportu wyczynowego poprzez 

organizowanie i uczestnictwo w zawodach i 

rozgrywkach sportowych o charakterze lokalnym i 

ponadlokalnym, prowadzenie zajęć treningowych z 

piłki siatkowej, organizowanie i uczestnictwo w 

obozie sportowym, turniejach sportowych w grach 

zespołowych”. 94 890  

 

 

 

 

 

 

10,39 28 546 

13 

Uczniowski Klub Sportowy 

„UNIA STRZYBNICA”, z 

siedzibą w Tarnowskich 

Górach przy ul. Armii 

Krajowej 24 

„Szkolenie drużyn dziecięcych, młodzieżowych i 

seniorskich w dziedzinie piłki nożnej oraz udział 

prowadzonych drużyn w rozgrywkach 

organizowanych przez określone struktury 

Polskiego Związku Piłki Nożnej”. 149 860 

 

 

 

 

17,38 47 717 

14 

Stowarzyszenie Szachowe 

„STRZYBNICZANKA”, z 

siedzibą w Tarnowskich 
Górach przy ul. Kościelnej 

36 

„Prowadzenie zajęć szkoleniowych dla juniorów i 

seniorów, udział w rozgrywkach ligowych oraz 

współzawodnictwo w turniejach szachowych na 

terenie województwa śląskiego i całego kraju”. 
34 700 

 

 

 

 

4,63 12 721 

15 

Uczniowski Klub Sportowy 

„TRÓJKA”, z siedzibą w 
Tarnowskich Górach przy ul. 

Wyspiańskiego 1 

„Rozwijanie sportu wyczynowego w dyscyplinie 

piłka nożna na terenie miasta Tarnowskie Góry – 

szkolenie oraz uczestnictwo w lidze trampkarzy 

organizowanej przez Śląski Związek Piłki Nożnej 

podokręgu Bytom ”. 83 820 

 

 

 

 

6,90 18 941 

16 

Klub Sportów Siłowych 

Sztangiści z siedzibą w 

tarnowskich Górach ul. 
Kraszewskiego 40 

„Rozwijanie sportu wyczynowego w dyscyplinie 

dwuboju olimpijskiego – szkolenie i udział w 

rywalizacjach organizowanych przez struktury 

polskich związków sportowych”. 67 035 

 

 

 

9,81 26 937 

17 

Międzyszkolny Klub 

Sportowy „PARK 

WODNY”, z siedzibą w 

Tarnowskich Górach przy ul. 

Obwodnica 8 

„Szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we 

współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie 

pływanie”. 

 

 

 

355 740 

 

 

 

60,37 
165 779 

18 

Stowarzyszenie „SANUS 
VIVERE”, z siedzibą w 

Tarnowskich Górach przy ul. 

Obwodnica 8 

„Sport dla wszystkich – sekcja wspinaczki i brydża 

sportowego”. 

427 028 

 

 

 

46,37 

 

 

 

127 338 

19 

Towarzystwo Sportowe                                                                      
„ISKRA” Lasowice, z 

siedzibą w Tarnowskich 

Górach przy ul. Gen. Wł. 
Andersa 32 

„Wsparcie sportu w roku 2023 – sport wyczynowy”. 

83 092 

 

 

 

 

5,86 16 101 

20 RAZEM X 3 135 794 X 1 067 994 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta 
(-) Arkadiusz Czech 

 

 

 


