
1 
 

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.  Załącznik nr 2 do 

uchwały  

Tabela nr III 

piłka nożna  

pierwszy poziom 

rozgrywek centralnych  

1 do 4.000.000 

2-3 do 3.700.000 

4-6 do 3.500.000 

7-10 do 3.300.000 

11-15 do 3.000.000 

16 i dalsze  do 2.700.000 

 

drugi poziom rozgrywek 

centralnych  

awans do wyższego 

poziomu rozgrywek /1-3 

do 2.700.000 

4-6 do 2.500.000 

7-10 do 2.200.000 

11-17 do 1.800.000 

18 i dalsze do 1.600.000 

 

trzeci poziom rozgrywek 

centralnych 

awans do wyższego 

poziomu rozgrywek / 

1-3 do 1.600.000 

4-6 do 1.300.000 

7-12 do 900.000 

13-16 do 700.000 

17 i dalsze do 500.000 

piłka nożna  

pierwszy poziom rozgrywek 

centralnych  

1 do 2.800.000 

2-3 do 2.590.000 

4-6 do 2.450.000 

7-10 do 2.310.000 

11-15 do 2.100.000 

16 i dalsze do 1.890.000 

 

drugi poziom rozgrywek 

centralnych  

awans do wyższego 

poziomu rozgrywek /1-3 do 

1.890.000 

4-6 do 1.750.000 

7-10 do 1.540.000 

11-17 do 1.260.000 

18 i dalsze do 1.120.000 

 

trzeci poziom rozgrywek 

centralnych 

awans do wyższego 

poziomu rozgrywek / 

1-3 do 1.120.000 

4-6 do 910.000 

7-12 do 630.000 

13-16 do 490.000 

17 i dalsze do 350.000 

Sport zawodowy nie powinien być 

dofinansowywany w takiej wysokości 

z budżetu miasta, zwłaszcza w roku 

pandemii, kiedy w budżecie powinno 

się raczej poszukać oszczędności. W 

zestawieniu z kwotami 

przeznaczonymi na sport amatorski, 

zwłaszcza szkolenia i zajęcia dla 

dzieci i młodzieży, kwoty na sport 

zawodowy wydają się znacząco 

wyższe. Dlatego proponuje się 

obniżenie kwot dotacji dla spółek 

sportowych o 30 procent, a 

zwiększenie środków na szkolenie 

dzieci i młodzieży w sportach 

indywidualnych o 50.000,00 zł  - do 

poziomu 150.000,00 zł. 

2.  piłka siatkowa 

pierwszy poziom 

rozgrywek centralnych  

1 do 2.700.000 

2-3 do 2.400.000 

4-6 do 2.000.000 

7-8 do 1.700.000 

9-13 do 1.500.000 

14 i dalsze do 1.200.000 

drugi poziom rozgrywek 

piłka siatkowa 

pierwszy poziom rozgrywek 

centralnych  

1 do 1.890.000 

2-3 do 1.680.000 

4-6 do 1.400.000 

7-8 do 1.190.000 

9-13 do 1.050.000 

14 i dalsze do 840.000 

drugi poziom rozgrywek 
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centralnych  

awans do wyższego 

poziomu rozgrywek /1-2 

do 1.200.000 

3-8 do 800.000 

9-12 do 500.000 

13 i dalsze do 300.000 

 

trzeci poziom rozgrywek 

centralnych 

awans do wyższego 

poziomu rozgrywek / 

do 300.000 

centralnych  

awans do wyższego 

poziomu rozgrywek /1-2 do 

840.000 

3-8 do 560.000 

9-12 do 350.000 

13 i dalsze do 210.000 

 

trzeci poziom rozgrywek 

centralnych 

awans do wyższego 

poziomu rozgrywek / 

do 210.000 

3.  Załącznik nr 2 do 

uchwały Tabela nr IV  

3) udział zawodników w 

krajowej i 

międzynarodowej 

rywalizacji sportowej  

 

w indywidualnych 

sportach – co najmniej na 

szczeblu ogólnopolskim 

do 100.000 

w indywidualnych sportach 

– co najmniej na szczeblu 

ogólnopolskim do 150.000 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

Agnieszka Szyszko,  

Sekretarz SRDPP 

 

Suwałki, 19 lutego 2021 r.  
 


