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Pan Szymon Żyła                    

Radny Gminy Zebrzydowice 

 

 W odpowiedzi na interpelację z dn. 15.06.2021 r. (data przekazania przez Przewodniczącego 

Rady Gminy Zebrzydowice 18.06.2021 r.) odnoszącą się do Ludowego Klubu Sportowego Kończyce 

Małe, dotyczącą zmiany daty rozliczania dotacji klubowych informuję, iż po zasięgnięciu opinii KKS 

„Spójnia” Zebrzydowice oraz GKS Kaczyce stwierdzono, że nie ma możliwości zmiany tego terminu. 

Opinia w/w klubów w tej sprawie jest negatywna. KKS „Spójnia” Zebrzydowice oraz GKS Kaczyce 

zwracają uwagę na to, że wydłużenie terminu rozliczenia dotacji spowoduje przesunięcie terminu 

przyznania dotacji przez kluby na rok następny. Jest to argument zasadny, ponieważ zgodnie z § 12 ust. 

2 Uchwały nr XXII/217/16 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określania 

warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zebrzydowice w zakresie sprzyjania 

rozwojowi sportu podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania  

rocznego z realizacji przedsięwzięcia w terminie do 15 dni po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, 

a zgodnie z umową zaakceptowanie przez Gminę sprawozdań jest warunkiem uzyskania dotacji na rok 

następny. Wobec tego, jeśli termin rozliczenia przesunie się, to konsekwencją tego będzie przesunięcie 

terminu otrzymania dotacji na rok następny. 

W/w kluby uważają także, iż koszty ponoszone przez nich w okresie od 16 grudnia do 31 grudnia są 

niewielkie, w związku z tym nie widzą sensu wydłużania tego terminu, natomiast większe koszty są 

przez klub ponoszone w okresie od stycznia do lutego. Wydłużenie terminu rozliczenia spowoduje, że 

nowe dotacje będą przyznawane w marcu, co jest zdecydowanie za późno i uniemożliwia rozliczenie 

kosztów za miesiąc luty, z kolei koszty ponoszone przez kluby za media (prąd, woda, gaz) w nowym 

roku można i tak rozliczać z nowo przyznanych dotacji, co jest szczegółowo określone w umowie. 

 Oprócz argumentów KKS „Spójnia” Zebrzydowice oraz GKS Kaczyce zwracam także uwagę 

na to, że kluby sportowe otrzymują dofinansowanie z budżetu Gminy na konkretny projekt z zakresu 

sportu, a nie na utrzymanie klubu, co w takim przypadku nie ma większego wpływu na termin 

rozliczenia dotacji. 

 Opierając się na powyższym uważam, że nie ma potrzeby przesunięcia daty rozliczania dotacji 

udzielonym klubom sportowym. 

 

      ZASTĘPCA WÓJTA 

GMINY ZEBRZYDOWICE 

Karol Sitek 
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