
 PROTOKÓŁ  NR XXXIV/2013
z posiedzenia XXXIV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego

 w dniu 20 lutego 2013 roku

Stan Rady - 15
Obecni – 9

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1530, a zakończono o godzinie 1650.

D o   p u n k t u  1
Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  otwieram
obrady XXXIV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej. Witam wszystkich radnych przybyłych na 
obrady,  witam  panią  Burmistrz  Jadwigę  Kaczor,  panią  Wiesławę  Pilichowicz  Asystenta 
Burmistrza  ds.  Finansowych  oraz  panią  Danutę  Paluszkiewicz  –  Pilichowicz  Naczelnika 
Wydziału Promocji Miasta.      

D o    p u n k t u   2
Uchwalenie porządku obrad. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  odczytała  proponowany 
porządek posiedzenia. 

Za  porządku obrad  głosowało:

     za – 9                                przeciw – 0                               wstrzymało się -  0

Porządek przyjęto.

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu 

przez Gminę Miasta Gostynina. 
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.



D o    p u n k t u   3
Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez  
Gminę Miasta Gostynina. 

Naczelnik  Wydziału  Promocji  Miasta  Danuta  Paluszkiewicz  –  Pilichowicz  – pani 
przewodnicząca,  pani  burmistrz,  wysoka  rado,  chciałabym  państwu  przedstawić  projekt 
uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę 
Miasta Gostynina, podstawą prawną do podjęcia takiej uchwały jest artykuł 27 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 roku o sporcie i w świetle tego artykułu organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego  może określić w drodze uchwały warunki i tryb finansowania zadania własnego 
wskazując w tej uchwale cel publiczny z zakresu sportu.  Ta ustawa o sporcie na której opiera  
się ta uchwała weszła w życie 16 października 2010 roku i wprowadziła wiele istotnych zmian  
w zakresie  regulujących prawnych obejmujących szeroko pojętą kulturę  fizyczną,  ponieważ 
uchyliła dwie istotne ustawy które regulowały tę materię. Istotną częścią tych nowych regulacji  
ustawy o sporcie są przepisy odnoszące się do finansowania sportu przez jednostki samorządu 
terytorialnego. Jest to trudna ustawa dość długo były przeprowadzane prace legislacyjne, prace 
rozpoczęto w 2008 roku, na początku 2009 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpoczęło 
publiczne konsultacje nad założeniami do projektu ustawy a w 2009 roku wpłynął do sejmu 
projekt ustawy, w czerwcu 2010 roku  została przyjęta a w październiku 2010 roku weszła w 
życie. Ta ustawa o sporcie w 6 rozdziale zawiera regulacje odnoszące się do wspierania sportu 
przez  organy  władzy  publicznej  bo  nie  zawęża  tylko  do  samorządu  terytorialnego  bo 
przewidziano  różne  formy  wspierania  sportu,  tak  jak  w  tej  chwili  na  przykład  dotacje  są 
jednostek samorządu terytorialnego dla klubów sportowych ale było również i jest utrzymane 
dofinansowanie  uprawnione  lub  organizowania  sportu  oraz  jego  promocję  przez  ministra 
właściwego do spraw kultury fizycznej, wspieranie finansowo rozwoju sportu przy środowisku 
szkolnym przez ministra  do spraw oświaty i  wychowania,  do spraw szkolnictwa wyższego 
ministra obrony i szereg organów władzy publicznej. W uchwale tej jest najważniejszy artykuł 
na który się powołujemy i jest to artykuł 27 i 28. Ten artykuł 27 ustawy o  sporcie formułuje 
zadania  własne  jednostek  samorządu  terytorialnego  w postaci  tworzenia  warunków  w tym 
organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, ustęp 2 przewiduje, że organ musi wskazać 
w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza  osiągnąć. W żadnej z 
ustaw  nie  ma  opisu  odnośnie  celów  publicznych,  w  literaturze  można  sprecyzować 
przykładowe cele wspierania sportu. W większości uchwał  które powstały te cele sportu są 
takie jakie znalazły się również i w naszej uchwale, są one bardzo ogólne tym bardziej,  że 
istnieje takie przekonanie aby nie zawężać celów, aby formułować cele ogólne, ma to zapewnić 
elastyczność w przyznawaniu dotacji i to w praktyce nie będzie powodowało wątpliwości co do 
wykorzystania środków klubom sportowym. Ten artykuł 27 wyraźnie wskazuje kluby sportowe 
jako beneficjentów dotacji, czyli związki sportowe które działają. 
Ustawa o sporcie wprowadza katalog wydatków na co może być pokryta dotacja i nie jest to 
katalog zamknięty.  Dotacja celowa może być przeznaczona na realizację programów szkolenia  
sportowego,  zakup  niezbędnego  sprzętu  sportowego,  pokrycie  kosztów  organizowania  lub 
uczestnictwa w zawodach czy imprezach sportowych, pokrycie kosztów korzystania z obiektów 
sportowych dla celów szkoleniowych, sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia 
kadry szkoleniowej.          
Intencją  ustawodawcy  było  sformułowanie  takiego  katalogu  który  w  maksymalny  sposób 
ułatwiłby realizację zadania przez kluby sportowe i stąd jest taki nacisk aby był tak bardzo  
ogólny  punkt  na  przykład  realizacja  programów  szkolenia  sportowego  i  tutaj  klubowi 
sportowemu pozostawia się swobodę w określaniu stawek osobodnia, miejsca zgrupowania czy 
to  jest  w kraju czy poza granicą,  czy liczbę dni  szkolenia,  liczby szkolonych osób i  kadry  



szkoleniowej.  W tej  ustawie o sporcie  ważne jest  to  że jest  wymieniony zakup sprzętu.  W 
uchwale tej  jest  również wskazane w jaki sposób będzie przyznana ta dotacja,  czyli  będzie  
powołana komisja konkursowa, będzie umieszczone ogłoszenie o konkursie które będzie 7 dni 
w biuletynie i informacje na stronie internetowej. Uchwała jest ogólna więc szczegóły będą 
znajdowały się w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa rozpatruje wnioski, przedkłada 
swoją opinię i uwagi do burmistrza. Następnie z klubem będzie zawierana umowa na realizacje 
zadania w zakresie sportu. Kluby te mogą mieć siedzibę i działać w całej Polsce ale w tym 
przypadku najważniejsze przy przystąpieniu do naszego konkursu jest to aby działały na terenie 
i  na  rzecz  naszego  miasta.  Warunkiem  przyznania  dotacji  na  realizację  tego  zadania  jest 
zaplanowanie jej w uchwale budżetowej i w tym roku jest to kwota 50.000 złotych.   
Uchwała załączniki i  tak załącznik nr 1 dotyczy Wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie 
projektu sportowego pod nazwą ,,….” i  załącznik nr 2 Sprawozdanie częściowe/końcowe z 
wykonania zadania z zakresu projektu zadania.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – otwieram dyskusję. 

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – czy dysponuje pani wiedzą ile takich klubów 
sportowych aktualnie działa na terenie miasta Gostynina. 

Naczelnik Wydziału Promocji Miasta Danuta Paluszkiewicz – Pilichowicz – takiej wiedzy 
nie mam. 

Radny Tadeusz Łosiewicz – a ile na to zadanie dostaniemy od państwa. 

Naczelnik Wydziału Promocji Miasta Danuta Paluszkiewicz – Pilichowicz – to zadanie jest 
z własnych środków. 

Radny Andrzej Robacki – może pani burmistrz wyjaśni co jest zapisane w artykule 18 ustęp 2 
punkt 15 ustawy o samorządzie gminnym.  

z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – dotyczy zadań własnych gminy. 

Radny Andrzej Robacki – czyli są to zadania na które państwo nie musi przeznaczać środków 
finansowych a jedynie państwo nam umożliwia to abyśmy pewne kwoty mogli przeznaczyć na 
ten cel społeczny jakim jest sport, a z czym mieliśmy wcześniej kłopot. I dobrze że w końcu tak 
się stało że w pewien sposób można dofinansować sport na terenie miasta.   

Radny Tadeusz Łosiewicz – ale wydaje mi się, że nie przeszkadzałoby aby państwo również 
coś dołożyło, mi tylko o to chodzi. 

Asystent  Burmistrza  ds.  Finansowych  Wiesława  Pilichowicz  –  ja  jeszcze  kilka  słów 
wyjaśnienia czy państwo będzie nam dokładało czy nie, ta ustawa o sporcie określa zadania 
które może realizować samorząd i są określone zadania dla państwa jako całości,  także my 
mamy swoje zadania rząd realizuje swoje zadania i żadnych pieniędzy nam nie daje, to tylko 
jest  możliwość poprzez te dodatkowe konkursy ogłaszane czy przez ministra czy być może 
przez marszałka, może przez wojewodę. Przedtem faktycznie nie było takiej możliwości, były 
ogromne  problemy  aby  z  budżetu  przeznaczyć  środki  na  kulturę  fizyczną.  My  też 
finansowaliśmy  ale  nie  przez  dotację  tylko  zakupowaliśmy  sprzęt,  odzież  dla  sportowców, 
niekiedy finansowaliśmy przejazd na zawody sportowe i w ten sposób było to finansowane. 
Teraz jest to rozstrzygnięte i jest jasne co możemy finansować i w jaki sposób.                   



Radny Andrzej Nyckowski – jaki czas upłynie od podjęcia uchwały do momentu złożenia 
dokumentów przez kluby i do wyłonienia komisji.

Naczelnik Wydziału  Promocji  Miasta  Danuta  Paluszkiewicz  –  Pilichowicz  – 14  dni  po 
ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym,  następnie  będzie  zarządzenie  burmistrza  w  sprawie 
powołania komisji i  załącznikiem ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania, myślę że 
może to trwać około 2 miesięcy. 

Radny  Arkadiusz  Szulczewski  – bardzo  się  cieszę  i  podzielam  zdanie  radnego  Andrzeja 
Nyckowskiego bo był z tym odwieczny problem, myślę że wszyscy zawodnicy i trenerzy będą 
się  cieszyć,  natomiast  moje  pytanie  jest  takie,  bo  było  spotkanie  w  wakacje  i  już  o  tym 
rozmawialiśmy, więc dlaczego to jest tak późno, bo nie wiem czy państwo wiedzą że 5 grup już  
od  miesiąca  stycznia  prowadzi  zajęcia  i  jeździmy  po  turniejach  i  na  każdym  turnieju  co 
najmniej 3 miejsce, natomiast mam sporo rodziców którzy w to włożyli sporo pieniędzy ale 
myślę że wsparcie miasta również powinno być. Naprawdę niektórych dzieci nie jest stać na to 
aby mogły pojechać. Dlaczego tak to późno ja się zastanawiam skąd klub weźmie pieniądze do 
tego maja aby działać.       

Naczelnik Wydziału Promocji Miasta Danuta Paluszkiewicz – Pilichowicz – dlaczego tak 
długo to może ja odpowiem, tak jak na początku mówiłam, ustawa o sporcie powstawała długo  
bo od 2008 do 2010 roku i powiem też że długo uchwała a dlatego ponieważ są takie dwie  
bardzo ważne ustawy czyli o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ustawa o 
sporcie i są dwa zapisy pierwszy mówi o ,, zadanie – wspieranie i upowszechnianie kultury  
fizycznej” czyli  zadanie takie jak wspieranie i  upowszechnianie kultury fizycznej to można 
przeprowadzać konkursy z ustawy o  działalności pożytku publicznego bardzo szeroki zapis,  
druga ustawa o sporcie  mówi ,,tworzenie  warunków w tym organizacyjnych wspierających 
rozwojowi i sportu”, prawie to samo. W 2011 roku gminy przyjęły wiele uchwał i okazało się 
że  90%  tych uchwał zostało uchylone, przeczytam państwu jakie jest orzecznictwo z RIO i tak 
Tomaszów  Lubelski  –  ,,klub  sportowy  działający  na  obszarze  danej  jednostki  samorządu 
terytorialnego  nie  działającej  w celu  osiągnięcia  zysku,  nie  zaliczony  do  sektora  finansów 
publicznych, winny być wspierane w drodze dotacji udzielanej z budżetu jednostki wyłącznie 
na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego” Tomaszów Lubelski miał tę uchwałę 
uchyloną, są duże konsekwencje w przypadku ogłoszenia konkursu, wydatkowania pieniędzy. 
Ale to nie wszystko, następnie Łódź również tutaj działalność pożytku publicznego i także całe  
województwo lubelskie. Jeśli chodzi o RIO z terenu Mazowsza to oni stoją na stanowisku, że  
ustawa o pożytku publicznym – to nie, tylko ustawa o sporcie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak –  radny pytał się o to, dlaczego 
tak późno podejmowana jest ta uchwała skoro w 2010 roku ta ustawa weszła już w życie.   

Naczelnik Wydziału Promocji  Miasta Danuta Paluszkiewicz – Pilichowicz – bo w 2011 
roku w uchwale budżetowej nie były zaplanowane na to środki.

Asystent  Burmistrza  ds.  Finansowych  Wiesława  Pilichowicz  –  przygotowując  projekt 
budżetu na 2013 rok w naszych załącznikach był konkretnie wymieniany klub Mazur o dotacje 
na 2013 rok, niestety po interpretacji Regionalnej Izby Obrachunkowej musiała nastąpić zmiana 
i zmienione to zostało na dotacje dla klubów sportowych, bez wskazania na konkretny klub.  
Jest jeszcze bardzo istotna sprawa bo skoro dotacja to należy się również oprzeć na ustawie o  
finansach publicznych,  a  że  jest  to  zadanie  publiczne  i  realizować to  będzie  jednostka  nie 
budżetowa tylko inna czyli ten klub sportowy, to musi podlegać konkursom, rozstrzygnięciom 



umowie, rozliczeniu tej dotacji. W ubiegłym roku nie występowała w naszym budżecie dotacja 
dla  klubów. To jest  bardzo młoda ustawa bo weszła w życie  w 2010 roku i  chcę państwu 
powiedzieć, że już cztery artykuły są uchylone. 

Radny Andrzej Robacki – to, że w tej  ustawie uchylono niektóre artykuły to jeszcze o niczym 
nie świadczy, bo to znaczy że się dostosowuje ją do potrzeb. Natomiast to co jest istotne to to, 
że ona obowiązuje już od dwóch lata, a o potrzebie wsparcia naszego sportu gostynińskiego 
mówimy  nie  od  dwóch  lat  a  przynajmniej  od  pięciu.  Lepiej  późno  niż  wcale,  dobrze  że 
rozpoczynamy. Jest to 50.000 tysięcy złotych z którymi ja się nie zgadzam bo to są zerowe 
środki  na działalność sportu,  bo przy tylko  nawet  trzech drużynach to  najprawdopodobniej  
nawet na wyjazdy nie starczy, a co dopiero mówiąc o  sprzęcie, kostiumach, trenerach. Dobrze,  
że chociaż  w tym kierunku mamy jakiś początek i teraz może już pójdzie łatwiej.      

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska –  czy dysponuje pani wiedzą na temat środków 
jakie są przeznaczane w innych gminach na ten cel.   

Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – nie analizowałam tego w tym 
kierunku to znaczy co do wielkości gmin ale są to kwoty od 30.000 złotych. 

Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz –  w budżetach z poprzednich 
lat  nie  występowała  kwota  dotacji  dla  określonych  klubów sportowych,  ale  ta  działalność 
kultury fizycznej była finansowana w inny sposób z tych innych środków to znaczy z tych 
środków znaczonych, także nie można powiedzieć że nie przeznaczaliśmy środków na ten cel. 
Proszę  państwa  bardzo  chętnie  możemy  przeznaczyć,  ale  dziś  pozyskaliśmy  informację  że 
ministerstwo zabiera nam 600.000 złotych subwencji oświatowej i tu dopiero mamy problem 
który trzeba rozstrzygnąć, zmierzamy się z bardzo trudnymi zadaniami.

Radny Andrzej Robacki –  man nadzieję, że Rada Miejska podejmując w uchwale budżetowej 
wydatki na sport może wypowie się wreszcie o większych wydatkach, a naprawdę jest z czego 
środki przesunąć. To na młodzież i na sport nie powinniśmy żałować.

Radny Tadeusz Łosiewicz – popieram. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
w sprawie  określenia  warunków i  trybu  finansowania  rozwoju  sportu  przez  Gminę  Miasta 
Gostynina. 
 

                      Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 9 radnych, 
                                                                          przeciw - 0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się - 0 radnych.
 

UCHWAŁA  NR 176/XXXVI/2013  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



Do punktu 4

Sprawy różne.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  zapraszam  państwa  na 
wystawę ,,Ludowo mi” Wiesławy Bogdańskiej,  pokaz wycinanek będzie od 25 lutego do 3 
marca 2013 roku, w galerii sztuki Autoportret.   
Czy ktoś z państwa ma informacje do przekazania i jakieś oświadczenia. 

Radny Tadeusz Łosiewicz – pokaz tej wystawy rozpocznie się 25 lutego 2013 roku o godzinie 
19:00 

Do punktu 5

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Jolanta Syska – Szymczak –  zamykam obrady XXXIV 
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Dziękuję państwu serdecznie za przybycie.

Spisały:
A. Petz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska – Szymczak 
                                                         


