Protokół nr 5/2015
posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach odbytego
w dniu 16 marca 2015 r. w godz. od 1700 do 1800 w sali 26 Urzędu Miejskiego
w Suwałkach.

Obecni członkowie Komisji:
1/ Stanisław Kulikowski- przewodniczący Komisji
2/ Bogdan Bezdziecki- wiceprzewodniczący Komisji
3/ Andrzej Chuchnowski
4/ Grzegorz Gorlo
5/ Kamil Lauryn
6/ Józef W. Murawko
7/ Piotr Wasiukow
Nieobecni członkowie Komisji:
1/ Adam Gorlo
2/
W posiedzeniu udział wzięli:
1/ Czesław Renkiewicz- Prezydent Miasta Suwałk
2/ Marta Buraczewska- naczelnik wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji
3/ Jadwiga Olbryś- zastępca naczelnika wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu
przewodniczył
Stanisław
Kulikowski,
który powitał
zebranych
i przypomniał, że porządek posiedzenia został przesłany członkom Komisji wraz
z materiałami, poprosił o zgłaszanie uwag.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i przyjęli następujący porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu nr 4/2015 posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2015 r.
2. Przyjęcie informacji z realizacji „Strategii Promocji Miasta Suwałki na lata 20102015” 1 stycznia- 31 grudnia 2014 roku.
3. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Suwalskiego Klubu Sportowego „Wigry”
o zwiększenie dotacji na funkcjonowanie KS „Wigry”.
4. Wolne wnioski.
Załącznik nr 2 do protokołu.
Ad pkt. 1
Przyjęcie protokołu nr 4/2015 posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2015 r.
Stanisław Kulikowski poinformował, że do protokołu nr 4/2015 posiedzenia Komisji
Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2015 r. nie
wniesiono uwag, wobec czego stwierdził, że protokół został przez Komisję przyjęty.
Ad pkt. 2
Przyjęcie informacji z realizacji „Strategii Promocji Miasta Suwałki na lata 2010-2015”
1 stycznia- 31 grudnia 2014 roku. załącznik nr 3 do protokołu.
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Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i pytań, wobec czego informacja
z realizacji „Strategii Promocji Miasta Suwałki na lata 2010-2015” 1 stycznia - 31
grudnia 2014 roku, została przyjęta.
Ad pkt. 3
Rozpatrzenie wniosku Zarządu Suwalskiego Klubu Sportowego „Wigry” o zwiększenie
dotacji na funkcjonowanie KS „Wigry”.
załącznik nr 4 do protokołu.
Prezydent Czesław Renkiewicz zreferował na wstępie, jakie środki finansowe przyznawane
są dla danego klubu sportowego. Miasto finansuje sport w oparciu o podjęte uchwały Rady
Miejskiej m.in. przekazywane są nagrody za osiągnięcia sportowe, przydzielane stypendia
i dotacje. W budżecie na bieżący rok przewidziana suma pieniężna na nagrody, dotacje
i stypendia wynosi 1 775 000 zł. Oprócz tego, funkcjonuje Ośrodek Sportu i Rekreacji,
którego budżet wspiera suwalskie kluby sportowe. Najszerszą działalność wykorzystującą
bazę OSiR prowadzi Klub Wigry Suwałki.
Miasto analizuje funkcjonowanie sportu i środki, które przyznawane są przez Miasto.
Prezydent Miasta przytoczył fragment z „Dwutygodnika Samorządowego” mówiący o tym,
w jaki sposób samorządy w Polsce wspierają funkcjonowanie sportu. Są to rankingi, według
których wśród miast grodzkich, Suwałki wypadają bardzo dobrze - są na drugim miejscu.
Spółki komunalne w Suwałkach, również zasilają konta suwalskich klubów sportowych.
W 2013 r. Wigry Suwałki otrzymały z budżetu spółek miejskich 203 930 zł, Ślepsk - 110 000
zł.
Z uwagi na awans Wigier do pierwszej ligi przewidziana kwota, jaką uzyska
klub w bieżącym roku wynosi 250 000 zł.
Prezydent Miasta podliczył sumę dotacji, jaką uzyskały kluby sportowe bezpośrednio
z Miasta. Ślepsk Suwałki 353 900 zł za ubiegły rok, Wigry Suwałki - 663 200 zł, SKB 159 920 zł. Czesław Renkiewicz omówił również planowane wydatki na szkolenia młodzieży.
Kamil Lauryn dodał, że klub sportowy Wigry Suwałki po historycznym awansie ma jeden
z najmniejszych budżetów wśród zespołów znajdujących się w pierwszej lidze. Koszty
utrzymania takiego potężnego klubu są bardzo duże, a wydatki coraz większe.
Grzegorz Gorlo wtrącił, że koncepcja suwalskiego sportu budowana była 12 lat. Efekty tego
widoczne są już dzisiaj- Suwałki mają zespoły pierwszoligowe, stymulację w kwestii
popularyzacji spotu. Zestawił ze sobą sytuację europejskich klubów sportowych
z suwalskimi.
Zreferował, iż w całej Europie nie występuje finansowanie sportu
zawodowego z samorządu. Grzegorz Gorlo wystąpił z propozycją większego aktywizowania
przedsiębiorców, którzy są w stanie wspomagać kluby sportowe.
Prezydent Czesław Renkiewicz w odniesieniu powiedział, że należy skoncentrować
wsparcie finansowe na mniejszej liczbie dyscyplin sportowych. Nowym zadaniem Rady
Sportu jest ukierunkowanie rozwoju sportu poprzez określone zapisy w Strategii Rozwoju
Sportu.
Stanisław Kulikowski zapytał, kiedy radni mogą spodziewać się sprawozdania finansowego
suwalskich klubów sportowych.
Jadwiga Olbryś odpowiedziała, że sprawozdanie będzie gotowe niebawem, znajduje się już
na etapie końcowym.
Grzegorz Gorlo wyraził swoją opinię na temat optymalizacji wydawanych przez samorząd
pieniędzy. Chciał, aby były one jak najlepiej wykorzystane w kwestii popularyzacji sportu.
Radni działają w sposób strategiczny, a podejmowane przez nich decyzje muszą przynosić
wieloletni skutek.
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Członkowie Komisji rozpatrzyli wniosek Zarządu Suwalskiego Klubu Sportowego „Wigry”
o zwiększenie dotacji na funkcjonowanie KS „Wigry” jednak wstrzymali się z wyrażeniem
opinii do czasu zapoznania się z sytuacją finansowania klubów sportowych.
Ad pkt. 10
Wolne wnioski.
Wniosków nie złożono.
Przewodniczący podziękował zgromadzonym za udział i zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła:
Emilia Radzewicz
Podinspektor w Biurze Rady Miejskiej
Przewodniczący Komisji
Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miejskiej w Suwałkach
Stanisław Kulikowski
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