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Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu 

uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki 

 

Organizacja zgłaszająca – Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego  

 

Lp.  

Opinie i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji 

 

Uzasadnienie do wprowadzenia zmian 

dotychczasowy zapis: 

 

proponowana 

zmiana zapisu  

lub treść nowego 

zapisu: 

1.  § 7. 9. Wysokość dotacji: 

2) może stanowić 

maksymalnie 85% 

całkowitej wartości 

zadania, przy czym wkład 

własny finansowy klubu 

nie może być niższy niż 

10% całkowitej wartości 

zadania. 

Wykreślić.                                                                                                                                                                                              Propozycja wynika z chęci ujednolicenia 

zasad dotacji dla organizacji. W otwartych 

konkursach ofert ogłaszanych na podstawie 

ustawy o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie wkład własny nie jest 

wymagany, stąd propozycja wprowadzenia 

takich samych zasad dla wniosków 

zgłaszanych do dofinansowania na 

podstawie ustawy o sporcie. 

2.  § 7 13. Od decyzji 

Prezydenta o udzieleniu 

lub nieudzieleniu dotacji 

nie stosuje się trybu 

odwoławczego. 

Wykreślić. Zapis zbędny, gdyż z ustępu powyżej 

wynika, że decyzja Prezydenta jest 

ostateczna. 

3.  §  8. 5 Wysokość dotacji: 

3) może stanowić 

maksymalnie 85% 

całkowitej wartości 

zadania, przy czym wkład 

własny finansowy klubu 

nie może być niższy niż 

10% całkowitej wartości 

zadania. 

Wykreślić. Propozycja wynika z chęci ujednolicenia 

zasad dotacji dla organizacji. W otwartych 

konkursach ofert ogłaszanych na podstawie 

ustawy o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie wkład własny nie jest 

wymagany, stąd propozycja wprowadzenia 

takich samych zasad dla wniosków 

zgłaszanych do dofinansowania na 

podstawie ustawy o sporcie. 

4. §  8. 12. Od decyzji 

Prezydenta o udzieleniu 

lub nieudzieleniu dotacji 

nie stosuje się trybu 

odwoławczego. 

Wykreślić. Zapis zbędny, gdyż z ustępu powyżej 

wynika, że decyzja Prezydenta jest 

ostateczna. 

5. Załącznik nr 2 Tabela nr 1  

Wiersz 2 I-III miejsce w 

mistrzostwach 

Europy/świata 

do 3 000  

5 000 Zdobycie medalu w mistrzostwach świata 

lub Europy w latach tzw. „nieolimpijskich” 

jest najwyższym osiągnięciem sportowym i 

powinno być odpowiednio gratyfikowane. 

 

6. Załącznik nr 2 Tabela nr 1  

Wiersz 9 zdobyte punkty 

w Systemie Sportu 

Młodzieżowego w sporcie 

liczba punktów x 

500 

 

System Sportu Młodzieżowego jest 

najważniejszym miernikiem kondycji sportu 

dzieci i młodzieży, a wspieranie kultury 

fizycznej dzieci i młodzieży jest jednym z 



2 
 

liczba punktów x do 400 

 

zadań własnych samorządu.  

Zwiększenie wartości punktu do 500,00 zł i 

ustalenie z góry jego wartości (wykreślenie 

słowa „do”) będzie motywowało kluby 

sportowe do brania udziału w rywalizacji 

sportowej dzieci i młodzieży na arenie 

ogólnopolskiej. Natomiast kluby sportowe 

będą miały zagwarantowane środki na 

szkolenie sportowe młodych suwalczan. 

 

 

 

Sporządziła: 

Agnieszka Szyszko,  

Sekretarz SRDPP 

 

Suwałki, 1 czerwca 2022 r.  

 


