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BR.0003.419.2021 Gliwice, 10.01.2022 r. 

nr kor.  UM.18502.2022  
 

 
Szanowny Pan 
Tomasz Tylutko 
Radny Rady Miasta Gliwice 

Szanowny Pan 
Łukasz Chmielewski 
Radny Rady Miasta Gliwice 

  
W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: BR.0003.419.2021   
 
Dotyczy: wysokości środków przeznaczonych na wspieranie sportu w 2022 r. 

  W odpowiedzi na pismo z 28.12.2021r poniżej podaję 
wnioskowane informacje.  

1. Wysokość środków zaplanowanych w budżecie miasta Gliwice  
na 2022 r. na wspieranie działalności sportowej w mieście  
to 17.009.950,00 zł 

2. W 2021 r. na wspieranie ww. działalności przekazano  
z budżetu miasta środki finansowe w łącznej wysokości 
14.970.785,00 zł. Na tym etapie nie jest możliwe podanie 
różnicy w wydatkach między 2021 i 2022 r.  

3. Na zadania z zakresu Wzrostu poziomu sportowego  
(tj. dla dyscyplin priorytetowych z I i II grupy) zaplanowano  
w budżecie kwotę w łącznej wysokości 14.000.000,00 zł. 
Ostateczna wysokość dotacji dla poszczególnych klubów 
określana jest na podstawie wniosków o dotacje oraz negocjacji. 
Przy tworzeniu budżetu na 2022 r. w grupie I brano pod uwagę 
kwoty dotacji przyznanych na II półrocze 2021 r. Minimalna 
wysokość środków, które będą przeznaczone z tej kwoty  
na szkolenie dzieci i młodzieży, jest każdorazowo określana 
przez Prezydenta Miasta Gliwice. W I półroczu 2022 r. kluby 
przeznaczą na ten cel ok. 10% przyznanych środków.  

4. Na zadania związane stricte z samym szkoleniem dzieci  
i młodzieży planuje się przeznaczyć kwotę 1.590.000,00 zł. 
Niemniej jednak w dyscyplinach priorytetowych grupy  
I (jak wspomniano w pkt. 3) oraz grupy II kluby sportowe 
również są zobowiązane daną część środków przeznaczyć na ten 
cel. W dyscyplinach grupy II jest to min. 50% dotacji, warto 
jednak zwrócić uwagę, że tylko w I półroczu 2022 r. kluby z tej 
grupy przeznaczą na szkolenie dzieci i młodzieży blisko 90% 
przyznanych środków (787.600,00 zł z 864.500,00 zł). 

Z poważaniem 

Ewa Weber 
Zastępca Prezydenta Miasta 

Podpisano elektronicznie 


