„Trudne pytania” do dokumentu „Strategia rozwoju
i turystyki Gorzowa Wielkopolskiego do 2026 roku”

sportu

1. Nasza organizacja sportowa nie ma siedziby w Gorzowie Wlkp. Czy pomimo tego
mogę ubiegać się o dotację?
Tak, jeżeli świadczy usługi w Gorzowie i na rzecz mieszkańców miasta, wtedy można
ubiegać się o dotację.
2. Czy jeżeli reprezentowana przez klub dyscyplina sportu nie należy obecnie
do Kluczowych Dyscyplin Sportu, to czy w przyszłości może się to zmienić?
Tak, Kluczowe Dyscypliny Sportu są aktualizowana raz w roku w zależności
od popularności dyscypliny w mieście, istnienia odpowiednio rozwiniętej bazy
sportowej, sprawdzonej kadry szkoleniowej, dobrych wyników i ciągłości w szkoleniu
dzieci i młodzieży.
3. Czy tylko Kluczowe Dyscypliny Sportu mogą liczyć na wsparcie finansowe?
Nie, pozostałe dyscypliny sportu również objęte są finansowaniem z budżetu miasta.
85% - 90% dostępnych środków finansowych przeznaczonych jest na wspieranie
sportu profesjonalnego, a 10%-15% na pozostałe dyscypliny. Kluby seniorskie
nie spełniające kryteriów dla Kluczowych Dyscyplin Sportu i pozostałych dyscyplin
mogą ubiegać się o dotacje w ramach konkursów ogłaszanych na „Sport
powszechny”.
4. Czy procentowa wartość wag przypisana Kluczowym Dyscyplinom Sportu jest stała
i nie zmienia się?
Nie, procentowa wartość wag jest aktualizowana co roku, razem z weryfikacją
Kluczowych Dyscyplin Sportu.
5. Nasza organizacja działa od pół roku, czy mogę ubiegać się o dotację?
Nie, ponieważ dotacje przyznawane są tylko podmiotom, które działają na rynku
ponad rok.
6. Czy reprezentowanie Kluczowej Dyscypliny Sportu związane jest z przywilejami?
Tak, najważniejszymi przywilejami są:
•
•

•

pierwszeństwo w otrzymywaniu nagród i stypendiów miejskich za wybitne
osiągnięcia sportowe,
pierwszeństwo w dostępie do miejskiej infrastruktury sportowej w wymiarze
niezbędnym do pełnej realizacji założeń szkoleniowych wynikających
ze specyfiki dyscypliny,
priorytet w ubieganiu się o miejskie dotacje.

7. Czy klub wielosekcyjny składa tylko jeden wniosek o dotację na cały klub?
Nie, kluby wielosekcyjne muszą składać osobne wnioski dla poszczególnych sekcji.

8. Klub sportowy prowadzi szkolenie dzieci i młodzieży, ale w celu realizacji ciągłości
szkolenia posiada podpisaną umowę o współpracy z innym podmiotem prawnym
(np. kilka grup wiekowych). Czy w związku z tym spełniam kryterium ciągłości
szkolenia?
Nie, aby ciągłość szkolenia była zachowana, szkolenie musi być w całości
prowadzone przez jeden podmiot prawny. Warto nadmienić, że są to wymagania
większości związków sportowych przy przyznawaniu licencji zwłaszcza w grach
zespołowych.
9. Organizacja sportowa posiada finansowe wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego,
czy kwota ta wlicza się do wsparcia sponsorskiego?
Tak, kryterium finansowego wsparcia sponsorskiego na poziomie np. minimum 25%
budżetu klubu oznacza wszystkie dotacje z jednostek publicznych oraz środki
uzyskane od sponsorów z wykluczeniem łącznej kwoty uzyskanej od miasta Gorzowa
Wlkp. (w ramach kilku dotacji lub od różnych jednostek podległych miastu)
10. Jestem sportowcem i nie należę do żadnego klubu sportowego, czy mogę ubiegać
się o dotację?
Nie, tylko zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych mogą ubiegać się o dotację.
11. Klub realizuje ciągłość szkolenia, ale nie ma zgłoszonych wszystkich drużyn
i/lub zawodników do rywalizacji związkowej, czy może ubiegać się o dotacje
w ramach różnych konkursów?
Tak, zgodnie z procedurą klub może ubiegać się zarówno o dotacje w ramach
budżetu „Sport dzieci i młodzieży” oraz w ramach konkursu „Sport powszechny”.
UWAGA: w kryteriach szczegółowych nie można uwzględniać tych samych grup
szkoleniowych i/lub zawodników w ramach dwóch różnych wniosków dotacyjnych,
chyba, że wytyczne szczegółowe wskazują inaczej.
12. Kto może ubiegać się dotacje w ramach zadań Sportu powszechnego?
Kluby i organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także zadań ratownictwa wodnego
oraz zajęć sportowych dla uczniów w ramach programu przeciwdziałania
alkoholizmowi ubiegające się o dotację na sport dzieci i młodzieży, realizują zadania
miasta.
W przypadku klubów sportowych w pierwszej kolejności muszą spełniać kryteria
ogólne, aby móc ubiegać się o dotację. Następnie określić rodzaj zadania
publicznego, które zamierzają zrealizować, a w ostatnim etapie kluby, które spełniają
Kryteria ogólne zostają poddane weryfikacji na podstawie Kryteriów szczegółowych
bazujących na tabeli punktowej.
13. Czy mogę pozyskiwać środki z rożnych rodzajów dotacji i ogłaszanych konkursów?
Tak. Jeśli podmiot będzie spełniał wytyczne uchwał Rady Miasta i/lub konkursów
ogłaszanych przez Prezydenta.

14. Dlaczego Strategia nie gwarantuje wieloletniego finansowania na określonym
poziomie wybranych klubów sportowych oraz corocznego wzrostu budżetu?
Miasto nie może udzielać takich gwarancji ze względu na dyscyplinę budżetową
oraz wiele czynników zmiennych wpływających na dochody i realizację polityki
budżetowej, a co za tym idzie sytuację ekonomiczną. Warto nadmienić, że nowa
perspektywa unijna sprawi przesuwanie wydatków powiązanych z inwestycjami
w zależności od pozyskanych środków. Do tego dochodzą kluczowe zadania
i inwestycje wieloletnie mające wyższy priorytet oraz wpływ sytuacji gospodarczej
kraju. Niemniej Strategii ma przyczynić się do stabilności wydatków na sport
i turystykę oraz racjonalne w oparciu o merytoryczne przesłanki dzielenia środków.
15. Założyłem klub lub podjąłem inicjatywę społeczną w dyscyplinie niszowej jaką mam
szanse na pozyskanie dotacji?
Miasto nie zamyka się na nowe inicjatywy społeczne, jednak w opracowanej Strategii
wyraźnie wskazuje uregulowania prawne dotyczące statusu prawnego podmiotów
ubiegający się od dotacje lub składających wnioski w ramach ogłaszanych
konkursów.
Klub musi wykazać się przynajmniej roczną działalnością oraz spełniać formalności
wynikające z dokumentów nadrzędnych, w tym m.in.
•
•
•
•

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dziennik Ustaw
z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) – art. 7 ust. 1 pkt 10.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dziennik Ustaw
z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami) – art. 4 ust. 1 pkt 8.
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dziennik Ustaw z 2014 r., poz. 715).
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi
zmianami).

Warto podkreślić, że Strategia uwzględnia specyfikę dyscyplin związaną z ciągłością
szkolenia.
16. Czy miasto będzie wpływać na strukturę organizacyjną podmiotów ubiegających się
o dotacje, wysokość składek, inne przychody i czy zamierza je kontrolować?
Stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty prawne podlegają określonym ustawom
oraz posiadają całkowitą niezależność, chyba, że miasto jest udziałowcem spółki lub
powołuje np. zakład budżetowy, jednostkę budżetową etc. Miasto nie może
ingerować w strukturę organizacyjną, narzucać wysokość składek itp., gdyż kłóci
się to z założeniami wolności gospodarczej.
Niemniej podmioty, które będą wnioskowały o przyznanie dotacji oraz takową będą
następnie rozliczać podlegają ocenie wg tych samych kryteriów i wytycznych. Miasto
będzie oceniało działalność organizacyjną, finansową i marketingową na podstawie
dostępnych dokumentów (bilanse, raporty w odpowiednich ministerstwach,
dokumenty o niezaleganiu jednostkom publicznym), dostarczonych raportów i analiz,
co ma służyć profesjonalizacji rozwoju sportu i turystyki.

