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Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami 

pozarządowymi 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 

Stanowisko 

Prezydenta 

Miasta Suwałk 
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. 

Propozycja 

przyjęta. 

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. 

Propozycja 

przyjęta. 

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. 

Propozycja 

przyjęta. 

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. 

Propozycja 

przyjęta. 

5. Załącznik nr 2 

Tabela nr 1  

Wiersz 2 I-III 

5 000 Zdobycie medalu w mistrzostwach 

świata lub Europy w latach tzw. 

„nieolimpijskich” jest najwyższym 

Propozycja 

przyjęta. 
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miejsce w 

mistrzostwach 

Europy/świata 

do 3 000  

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 do 

400 

 

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 

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. 

Propozycja 

przyjęta, z tym że 

przyjmuje się 

zapis w brzmieniu 

„do 500”. 

 

 

Organizacja zgłaszająca – Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy „Hańcza”  

Lp. 

Opinie i uwagi zgłoszone w trakcie 

konsultacji 

Uzasadnienie do wprowadzenia 

zmian 

Stanowisko 

Prezydenta 

Miasta Suwałk 
dotychczasowy 

zapis: 

 

proponowana 

zmiana zapisu  

lub treść 

nowego 

zapisu: 

1.  §7 ust. 9 pkt 2 

2) może stanowić 

maksymalnie 85% 

całkowitej wartości 

zadania, przy czym 

wkład własny 

finansowy klubu nie 

może być niższy niż 

10% całkowitej 

wartości zadania. 

 

2) może 

stanowić 

maksymalnie 

95% 
całkowitej 

wartości 

zadania.  

 

Przy składaniu wniosków do 

konkursów zewnętrznych 

organizowanych przez Ministerstwo 

Sportu i Turystyki wkład finansowy 

oferenta wynosi 5%. Wobec 

powyższego nasz Klub wnosi o 

zmianę zapisów aktu prawa 

miejscowego i dostosowanie do 

wymogów wdrażanych przez 

Ministerstwo. Ponadto w otwartych 

konkursach ofert wkład finansowy 

oferentów nie jest całkiem 

wymagany. 

Propozycja 

przyjęta, w formie 

dalej idącej, 

zaproponowanej 

przez SRDPP. 

2. §8 ust. 5 pkt 3 

3) może stanowić 

maksymalnie 85% 

całkowitej wartości 

zadania, przy czym 

3) może 

stanowić 

maksymalnie 

95% 

całkowitej 

Przy składaniu wniosków do 

konkursów zewnętrznych 

organizowanych przez Ministerstwo 

Sportu i Turystyki wkład finansowy 

oferenta wynosi 5%. Wobec 

Propozycja 

przyjęta, w formie 

dalej idącej, 

zaproponowanej 

przez SRDPP. 
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wkład własny 

finansowy klubu nie 

może być niższy niż 

10% całkowitej 

wartości zadania. 

 

wartości 

zadania. 

 

powyższego nasz Klub wnosi o 

zmianę zapisów aktu prawa 

miejscowego i dostosowanie do 

wymogów wdrażanych przez 

Ministerstwo. Ponadto w otwartych 

konkursach ofert wkład finansowy 

oferentów nie jest całkiem 

wymagany. 

3. Załącznik nr 2 

Tabela nr 1  

Wiersz 9 zdobyte 

punkty w Systemie 

Sportu 

Młodzieżowego w 

sporcie 

liczba punktów x do 

400 

 

liczba punktów 

x do 500 

 

Stawka, która obowiązuje się w 

aktualnej uchwale za zdobyty punkt 

w Systemie Sportu Młodzieżowego 

wynosi 350 zł (obowiązuje ona od 

2013 roku i nie była dotychczas 

zmieniana). W 2013 roku cena 

benzyny wynosiła około 5,47 zł/l. Z 

kolei na chwilę obecną wynosi 7,50 

zł/l. Ponadto wzrosły również koszty 

pracodawcy (również samej usługi). 

Kiedyś za taką kwotę nasz Klub 

mógł pojechać i wrócić z zawodów 

w Białymstoku. Mając na uwadze 

wzrastającą inflację i niepewne ceny 

paliwa, a tym samym transportu na 

zawody, wnioskujemy o zwiększenie 

kwoty do 500 zł. 

Propozycja 

przyjęta. 

 

 

Sporządziła: 

Agnieszka Szyszko,  

Kierownik Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  

 

Suwałki, 14 czerwca 2022 r.  


