
Zarządzenie Nr 18/2022

Prezydenta Miasta Radomska

z dnia 27 stycznia 2022 roku

w  sprawie:  przyznania  klubom  sportowym  dotacji  oraz  określenia  jej  wysokości

na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w 2022 roku. 

Na podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy z  dnia  8  marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym

(t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz.

1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) oraz § 8-9 Uchwały Nr VIII/102/19

Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków

i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Radomska (Dz. Urz. Woj. Łódzk.

z 2019 r. poz. 4506), zarządzam co następuje:

§ 1.  Po zapoznaniu się  z  rekomendacjami Komisji  oceniającej  wnioski  złożone przez

kluby  sportowe,  przyznaję  dotacje  dla  niżej  wymienionych  podmiotów  na  realizację

przedsięwzięć w zakresie sportu w 2022 roku:  

L.p. NAZWA KLUBU NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
PROPOZYCJA

DOTACJI 

1.
Uczniowski Miejski 
Ludowy Klub Sportowy 
Radomsko - sekcja 
tenisa stołowego

Szkolenie i udział 
w rywalizacji sportowej w tenisie 
stołowym 

45.000,00 zł

2.
Uczniowski Miejski 
Ludowy Klub Sportowy 
Radomsko - sekcja 
podnoszenia ciężarów

Szkolenie sportowe zawodników 
i drużyn oraz umożliwienie im udziału 
w krajowym współzawodnictwie 
sportowym w podnoszeniu ciężarów 

58.000,00 zł

3.
Międzyszkolny 
Uczniowski Klub 
Sportowy "MUKS 
Szóstka"

Uprawianie piłki nożnej jako 
przygotowanie do całożyciowej 
aktywności fizycznej

19.000,00 zł

4. Uczniowski Klub 
Sportowy "Dziesiątka"

Szkolenie oraz udział dzieci, 
młodzieży, seniorów w treningach, 
obozach i zawodach sportowych
w zakresie lekkiej atletyki  

8.000,00 zł

5. Kolarsko-Biegowy Klub 
Sportowy Radomsko

Akademia KBKS Radomsko edycja 3 18.000,00 zł



6. Klub Sportowy 
TYTANI Radomsko

Szkolenia sportowe 
w zakresie Crossfit, sportów 
ogólnorozwojowych 
i wytrzymałościowo-siłowych 

28.000,00 zł

7.
Okręgowy Klub 
Strzelectwa Sportowego 
"10-ka"

Strzelectwo – sport dla Wszystkich 20.000,00 zł

 8.
Uczniowski Klub 
Sportowy "RAP" 
Radomsko

Radość, Ambicja, Pasja. 
Wszechstronne szkolenie piłkarskie 
dla dzieci. 

40.000,00 zł

9. Klub Piłkarski Sporting 
Radomsko

„W piłkę gramy, sport uprawiamy, a 
komputer i telefon w kącie 
zostawiamy”. Popularyzacja, rozwój, 
wspieranie i upowszechnianie 
zdrowego odżywiania i aktywnego 
trybu życia poprzez uprawianie sportu,
a w szczególności piłki nożnej wśród 
radomszczańskich dzieci i młodzieży. 

20.000,00 zł

10. Radomszczańska Szkoła 
Boksu NOKAUT 

Szkolenie i udział we 
współzawodnictwie sportowym 
w boksie amatorskim: "Boks w ringu, 
a nie na ulicy"

45.000,00 zł

11. Zapaśniczy Klub 
Sportowy Radomsko 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 
w  zapasach w stylu klasycznym 

49.000,00 zł

12.
Radomszczański 
Kolektyw Sportowy 
RKS RADOMSKO

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej wśród mieszkańców miasta, 
propagowanie roli kultury fizycznej      
w kształtowaniu sprawności fizycznej 
oraz rozwijaniu umiejętności 
społecznych np. wspólna praca, 
partnerstwo, szlachetna rywalizacja, 
a także rozwój sportu i osiąganie jak 
najlepszego wyniku sportowego

185.000,00 zł

13. Klub Karate RANDORI
Szkolenie zawodników i kadry 
trenerskiej w 2022r. 

30.000,00 zł

14.

Uczniowski Klub 
Sportowy WIKING przy 
Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 6 
w Radomsku

Szkolenia sportowe zawodników dla 
osiągania wysokich wyników 
sportowych w pływaniu, oraz dwu, trój-
i pięcioboju nowoczesnym                   
we współzawodnictwie krajowym         
i międzynarodowym oraz zwiększenie 
dostępności społeczności lokalnej do 
działalności sportowej

31.000,00 zł

15. Akademia Karate 
KYOKUSHIN Radomsko

Szkolenie sportowe karate 14.000,00 zł

16. Klub Sportowy Volley 
Radomsko 

Zwiększenie dostępności i 
upowszechnianie piłki siatkowej wśród
mieszkańców miasta, w tym dzieci i 
młodzieży 

25.000,00 zł



§ 2. Z powodu niespełnienia wymogu, o którym mowa w § 21 Zarządzenia nr 194/2020

Prezydenta  Miasta  Radomska  z  dnia  16  października  2020  roku,  dotacji  na

przedsięwzięcia  w zakresie sportu nie otrzymują: 

- Uczniowski  Klub  Sportowy  „Zapaśnik” na  realizację  przedsięwzięcia  pn.

„Szkolenie sportowe zawodników, drużyn dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich oraz

uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym w zapasach w stylu klasycznym.”

-  Radomszczański  Klub  Squasha  RAKS na  realizację  przedsięwzięcia  pn.

„Szkolenie, organizacja, udział w turniejach i rozgrywkach squasha.”     

§ 3. Informacje o przedsięwzięciach sportowych i przyznanych na ich realizację dotacjach

opublikowane zostaną:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomska,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska.

§  4.  Zobowiązuję  Naczelnika  Wydziału  Spraw  Obywatelskich/Koordynatora  

ds.  Współpracy  z  Organizacjami  Pozarządowymi  do  powiadomienia  Wnioskodawców  

o wynikach przeprowadzonego postępowania.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Radomska 

        dr Jarosław Ferenc

    


