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Pan
Radosław Kołaciński
Radny Rady Miasta Kalisza

dotyczy: interpelacji z dnia 22 lutego 2023 r. 
w sprawie zmniejszonego dofinansowania dla kaliskich klubów sportowych od Miasta Kalisza w 2023 roku

Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na interpelację w przedmiotowej sprawie, przedstawiam co następuje:

1.  Kwota  środków finansowych zaplanowana  na  2023 r.  w  budżecie  Miasta  Kalisza,  zgodnie  z  Uchwałą
Nr LIX/845/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. na
dotacje na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu  w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu,
w klasyfikacji budżetowej dotyczącej stowarzyszeń wynosi 1.502.000 zł. 
Z całości budżetu, jaki przypada na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu i jakim dysponuje Wydział Kultury
i Sztuki, Sportu i Turystyki, za którego pośrednictwem przydzialane są dotacje dla klubów sportowych, udział
procentowy środków przewidziany na dotacje został  zachowany. W 2022 r.  było to 92,57 %  a w 2023 r.
92,68%.
2.  W  podziale  środków  na  szkolenie  sportowe  dzieci  i  młodzieży  w  ramach  dotacji  dla  stowarzyszeń
uwzględniane są następujące kryteria:
- ilość zdobytych przez dany klub punktów we współzawodnictwie w ramach dyscyplin objętych systemem 
sportu młodzieżowego, które wynosiły odpowiednio:
2022 r. = 1215,67 pkt. (w tym 103,72 pkt. zdobyte w sportach drużynowych)
2023 r. = 989,34 pkt. (w tym 114,09 pkt. zdobyte w sportach drużynowych)
- ilość zawodników biorących udział w szkoleniu, posiadających licencje właściwego związku sportowego,
- ilość zawodników biorących udział w szkoleniu w dyscyplinach nieobjętych systemem sportu 
młodzieżowego,
- ilość zgłoszonych drużyn do rozgrywek właściwego związku sportowego /dotyczy sportów drużynowych/,
które wynosiły odpowiednio:
2022 r. = 45
2023 r. = 54
- naliczenie kwoty stypendium sportowego dla osób uprawnionych – według wniosków klubów sportowych z
zastosowaniem wytycznych do regulaminu ich przyznawania, która wynosiła odpowiednio:
2022 r. = 248.800,- zł. , 62 zawodników uprawnionych do pobierania stypendium sportowego
2023 r. = 327.200,- zł. , 84 zawodników uprawnionych do pobierania stypendium sportowego.
W  pierwszej  kolejności  w  ramach  dotacji  zabezpieczana  jest  kwota  naliczenia  stypendium  sportowego
dla zawodników kaliskich klubów, która w roku bieżącym była wyższa w stosunku do ubiegłego roku            o
78.400,- zł. Pozostałe w ten sposób środki finansowe, rozdysponowywane są zgodnie z zastosowaniem ww.
kryteriów  do  limitu  budżetu  jaki  został  zaplanowany  we  wspomnianej  na  wstępie  uchwale.  Na  kwotę
przyznanej  dotacji  wpływa  więc  wiele  składowych,  które  wzajemnie  muszą  ze  sobą  współgrać  i  się
równoważyć. 



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

W  związku  z  powyższym  przyznana  dotacja,  większa  lub  mniejsza,  wynika  z  ilości  zdobytych
punktów we  współzawodnictwie  sportowym  czy  większej  liczby  zgłoszonych  drużyn  do  rozgrywek
na szczeblu okręgowym bądź wojewódzkim.

Pozwolę sobie zaznaczyć, że w roku bieżącym dwa kluby (MUKS Grom Kalisz, UKS Augustynki)
otrzymały  dodatkowe  wsparcie  przeznaczone  na  pokrycie  części  kosztów  transportu  podczas  wyjazdów
drużyn na zawody w ramach rozgrywek ligi wojewódzkiej. 

Rozumiejąc  jak  ważne  we  współczesnym  świecie  jest  zapewnienie  młodym  ludziom  aktywności
fizycznej,  rywalizacji  sportowej  w  duchu  fair  play,  poczucia  przynależności  do  sportowej  wspólnoty,
zapewniam  Pana  Radnego,  że  będziemy  kontynuowali  wspieranie  kaliskich  klubów  w  ich  działalności
szkoleniowej. 

Z poważaniem

                                                                                                     

 



Kalisz, 22.02.2023 roku 

Radosław Kołaciński   

Radny Rady Miasta Kalisza 

Sz. P. 

Krystian Kinastowski 

Prezydent Miasta Kalisza 

 

INTERPELACJA 

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie zmniejszonego 

dofinansowania dla kaliskich klubów sportowych od Miasta Kalisza w 2023 roku. 
 

W związku z informacją o  zmniejszeniu dotacji dla kaliskich klubów sportowych                        

w 2023 roku zwracam się z prośbą o ponowne przeanalizowanie tego problemu. 

Obecne kwoty dotacji dla większości kaliskich klubów są mniejsze o ponad 50 % od 

tych z roku ubiegłego. Jednocześnie wielokrotnie wzrosły opłaty za wynajem i utrzymanie 

pomieszczeń treningowych. Przykładowo klub który otrzymał dotację o 50% mniejszą, niż w 

roku ubiegłym, dostał od szkoły w Kaliszu, w której wynajmuje salę,  50% podwyżkę za 

wynajem pomieszczeń treningowych. W związku z tym obecna dotacja otrzymana od Miasta 

Kalisza, wystarczy tylko na opłaty za najem sali gimnastycznej do kwietnia. Co później? 

Można oczywiście radykalnie  podwyższyć opłaty za treningi dla dzieci i młodzieży, ale 

spowoduje to rezygnację większości uczestników zajęć i tym samym doprowadzi do 

zamknięcia takiego klubu. W  równie trudnej sytuacji są teraz kluby szkolne, które co prawda, 

nie muszą płacić za wynajem sali i dotychczas całą przyznana dotację wydawały na transport 

i uczestnictwo w zawodach sportowych. Ponad 50% obniżka dotacji spowodowała, 

niemożność przystąpienia do rozgrywek, gdyż kluby szkolne nie pobierają składek 

członkowskich, albo tylko w symbolicznej wysokości. Powyższa sytuacja dotyczy większości  

kaliskich klubów, nawet tych z 20 letnią historią  m.in. Międzyszkolnego Uczniowskiego 

Klubu Sportowego GROM Kalisz, MMA Tornado Kalisz, czy MUKS Amber Kalisz. 

Proszę o pochylenie się nad tym tematem i przeanalizowanie ewentualnej pomocy 

zwłaszcza dla tych słabszych finansowo kaliskich klubów, które  skupiają  jednak setki, jeśli 

nie tysiące dzieci i młodzieży. A więc naszych mieszkańców i wyborców.  

Kwoty tak drastycznych obniżek dotacji, nie rozumiemy tym bardziej, że Miasto Kalisz 

stać od tego roku np.  na bezpłatna komunikację, na którą składają się kaliszanie, bo 

przecież Miasto Kalisz nie ma swoich własnych pieniędzy, czy jeszcze zbyt wysokie wydatki 

bieżące w dobie szalejącej inflacji i drożyzny.                                                                                                                                         

Z wyrazami szacunku 

Radosław Kołaciński 

  Radny Rady Miasta Kalisza 


