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 odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: KP.423.2.2020 
otyczy: zapytania o dotacje na zadania z zakresu sportu 

W odpowiedzi na Pani pismo z 9 stycznia br. uprzejmie informuję, 
e określenie „małe kluby sportowe” jest terminem potocznym. Nie 
ostał on nigdzie sprecyzowany i nie stanowi podstawy do podziału 
lubów sportowych realizujących zadania publiczne miasta z zakresu 
portu.  

W budżecie Miasta Gliwice ujmowane są oddzielnie dotacje na 
adania z zakresu sportu realizowane przez kluby działające w formie 
półek prawa handlowego (obecnie są to GKS Piast SA i GTK SA) oraz 
rzez kluby działające w innych formach prawnych. Wysokość dotacji  
 przypadku tej drugiej grupy od 2015 do 2019 roku wzrosła o około 
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  Informuję ponadto, że Łabędzkie Towarzystwo Sportowe 
„Łabędy” na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice z zakresu sportu 
oraz upowszechniania kultury fizycznej otrzymało dotacje:  
zarówno w 2016, jak i w 2017 roku, w wysokości 58.000 zł,  
natomiast w 2018 i 2019 roku w wysokości 50 000 zł. Na realizację 
zadania z zakresu sportu w I półroczu 2020 roku przyznano natomiast 
dotację w wysokości 35 000 zł. Dotacje przyznane na zadania 
realizowane w 2016 r. oraz I półroczu 2017 r. nie zostały wykorzystane 
przez klub w pełnej wysokości – łącznie klub zwrócił do budżetu miasta 
kwotę 1 459,29 zł. Sprawozdania z realizacji pozostałych zadań  
są w trakcie kontroli, w związku z czym kwota rozliczonej dotacji nie jest 
jeszcze znana. 

  Klub realizując zlecone zadania dotację przeznaczał  
m.in. na wynajem obiektów sportowych przeznaczonych  
do prowadzenia szkolenia sportowego oraz organizację zawodów 
sportowych, obsługę medyczną, pokrycie kosztów sędziowania zawodów 
sportowych, zakup sprzętu sportowego, opłaty licencyjne  
i startowe, pokrycie kosztów wyjazdów na obozy i zawody sportowe, 
ubezpieczenie zawodników i kadry szkoleniowej, wynagrodzenia osób 
prowadzących szkolenie i organizujących zawody oraz obsługę 
administracyjną zadania. 

  Ponadto informuję, że zawodnicy szkoleni przez gliwickie kluby 
są, zgodnie z obowiązującymi w tych organizacjach statutami, członkami 
konkretnego klubu. Decyzję o przynależności klubowej lub jej zmianie w 
przypadku niepełnoletnich zawodników posiadających status amatora, 
podejmują ich prawni opiekunowie i tylko od ich decyzji zależy to, jaki 
klub będzie reprezentowało ich dziecko. Obecnie nie istnieje formalna 
wyłączność któregokolwiek z klubów w tym zakresie. 



 

  Listę przedsięwzięć w zakresie wsparcia rozwoju sportu,  
na które została przyznana dotacja w całym 2020 roku w dyscyplinach 
indywidualnych oraz w I półroczu 2020 roku w dyscyplinach zespołowych 
przedstawiono w załączeniu. W przypadku 12 zadań kwota przyznanej 
dotacji była wyższa niż dotacja przyznana  
w analogicznym okresie w 2019 roku.  

W dyscyplinach indywidualnych dotację wyższą przyznano  
na zadania realizowane przez:  

• Klub Tenisa Stołowego (tenis stołowy) o 7 000 zł, 
• Towarzystwo Miłośników Szachów „Roszada” (szachy) o 1 000 zł, 
• GKS Piast Gliwice (lekka atletyka) o 45 000 zł, 
• GKS Piast Gliwice (szermierka) o 36 650 zł, 
• Szermierczy Klub Sportowy Muszkieter o 10 175 zł (szermierka). 

  Natomiast w dyscyplinach zespołowych dotację w większej 
kwocie, w porównaniu do I półrocza 2019 r., przyznano na zadania 
realizowane przez:  

• GKS Piast Gliwice (piłka nożna) o 10 000 zł,  
• ŁTS „Łabędy” (piłka nożna) o 10 000 zł,  
• Stowarzyszenie Akademia Piłkarska TEAM (piłka nożna)  

o 3 000 zł, 
• Stowarzyszenie KS Sośnica Gliwice (piłka nożna) o 2 000 zł,  
• Gliwickie Stowarzyszenie Futsalu (futsal) o 74 000 zł,  
• SiKReT Gliwice (siatkówka) o 2 000 zł,  
• GTK SA (koszykówka) o 50 000 zł. 

  Ponadto dotację przyznano na zadania realizowane przez kluby, 
które w ubiegłym roku nie otrzymały dotacji. Są to: 

• Uczniowski Klub Sportowy Kosynier (szermierka) – 17 175 zł, 
• Klub Sportowy Kodokan (ju-jitsu) – 15 000 zł, 
• Stowarzyszenie BJJ Factory (ju-jitsu) – 30 000 zł, 
• KS Academia Espanola (piłka nożna) – 4 000 zł, 
• Stowarzyszenie KS Sośnica Gliwice (futsal) – 10 000 zł. 

Z poważaniem 

(-) Paweł Staszel 

Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta 

 


