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                                    Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji  

 

          Na podstawie art. 13 ust.1 i art. 10 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach   

(Dz.U. 2018 r., poz. 870 t.j.) w odpowiedzi na Państwa petycję z dnia 11 marca br., 

zawiadamiam  co następuje: 

                                                            Uzasadnienie: 

     

       W dniu 11 marca br., do tut. Urzędu Miejskiego wpłynęła petycja od rodziców i 

sympatyków Akademii Piłkarskiej ,,AP Namysłów” w sprawie przyznawanych dotacji oraz 

równego traktowania dzieci z Akademii Piłkarskiej w dostępie do gminnej infrastruktury 

sportowej. 

       Po przeanalizowaniu petycji, informuję Państwa, że ubiegłoroczna dotacja udzielona 

Akademii Piłkarskiej ’’AP Namysłów”, na podstawie umowy z dnia 20 maja 2019 r., w 

wysokości 3.000 zł na realizację zadania; „Sport i rekreacja dla dzieci i młodzieży z gminy 

Namysłów ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej” polegającego na udziale dzieci w 

turnieju wyjazdowym UEFA MOZART TROPHY w SALZBURGU w AUSTRII,  musiała 

zostać zwrócona wraz z odsetkami przez Stowarzyszenie Akademii Piłkarskiej do budżetu 

Gminy, z powodu nieterminowego i nienależycie wykonanego zadania.  

        Nieprawidłowości polegały na niedotrzymaniu terminów wystawienia i zapłaty faktury za 

transport. Dołączona do sprawozdania kopia faktury nr RO/000024/06/2019 na wartość 7.000 

zł została wystawiona w dniu 12.06.2019 r., natomiast zapłacona w dniu 04.07.2019 r. a 

powinna być wystawiona najpóźniej w dniu 10.06.2019 r. i zapłacona w dniu 24.06.2019 r. 

Terminy te wynikają z zapisów w umowie i dodatkowo były przypominane przez pracownika 

tut. Urzędu mailem przesłanym na konto akademia.namyslow@wp.pl w dniu 29.05.2019 r.  

Stowarzyszenie „AP Namysłów” nie dotrzymało także terminów złożenia sprawozdania z 

wykonania zadania, które zgodnie z umową powinno wpłynąć do tut. Urzędu do 10 lipca 2019r. 

a wpłynęło w dniu 25 lipca 2019 r., po uprzednim wezwaniu pisemnym.   

       Mając na uwadze powyższe, jest dla mnie niezrozumiałe, że w swoim piśmie piszecie 

Państwo na co wydatkowaliście ubiegłoroczną dotację, skoro w konsekwencji zaniedbań po 

stronie Stowarzyszenia Akademii Piłkarskiej została ona zwrócona. 

       Dotacja dla „AP Namysłów” na 2020 r. w wysokości 3.000 zł została przyznana, zgodnie 

z zasadami określonymi w zarządzeniu Nr 294/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia  

7 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy 

Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r., po zasięgnięciu opinii Komisji powołanej do 

rozpatrzenia ofert.  



  

       Nadmieniam, że na 30 max punktów oferta Państwa otrzymała 25 pkt czyli o 5 pkt mniej, 

które stanowią ocenę punktową zadania i oferenta, a w piśmie piszecie, że zastaliście ukarani 

odebraniem 3 pkt., że powołana Komisja była nieobiektywna, że Wasze dzieci zostały inaczej 

potraktowane?  

       Biorąc pod uwagę okoliczności zwrotu dotacji w zakresie nieprawidłowego i 

nieterminowego rozliczenia udzielonej dotacji w 2019 r., oraz kierując się opinią wypracowaną 

przez członków Komisji, powinienem uznać Stowarzyszenie za niewiarygodne i ogóle nie 

udzielić dotacji. Przyznana dotacja z budżetu Gminy stanowi kredyt zaufania, który AP 

powinna wykorzystać i potwierdzić  swoją wiarygodność. 

        Niemniej jednak, uznałem za zasadne ponowne przyznanie „AP Namysłów” dotacji w 

kwocie 3.000 zł na realizację zadań w 2020 roku. 

         Natomiast w kwestii korzystania z obiektów sportowych stanowiących mienie Gminy 

Namysłów zarządzają m.in. dyrektorzy szkół i prezes Namysłowskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji. To oni ustalają zasady i odpłatność za korzystanie z obiektów, dbając przy tym o to, 

aby liczebność drużyn i ich zawodników nie zakłócała płynności prowadzenia treningów i 

organizacji zawodów sportowych. Jednocześnie przypominam Państwu, że zawodnicy „AP” 

korzystają bezpłatnie z obiektów sportowych stanowiących mienie Gminy Namysłów tj.: przy 

Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie i boiska sportowego w Smarchowicach Śląskich.  

Dla „AP” zastosowano także preferencyjne warunki umowy najmu biura w Ratuszu, ustalając 

niski czynsz, który praktycznie pokrywa koszty eksploatacji. 

         W związku z powyższym, wszelkie zarzuty z Państwa strony, że komukolwiek 

ograniczam warunki organizacyjne lub finansowe do uprawiana sportu na terenie Gminy 

Namysłów są dla mnie bezpodstawne. Podkreślam, że dobro dzieci i młodzieży jest dla mnie 

dobrem najwyższym. Jednakże AP jest Stowarzyszeniem, które powinno stosować się do 

regulaminów i innych przepisów prawa, podobnie, jak inne podmioty. 

      Pomimo całej sytuacji dla Państwa nie mogę naginać przepisów prawa. 

 

 

                                                                                                           Burmistrz  

                                                                                           /-/  dr Bartłomiej Stawiarski 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:  

Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia – Renata  Król - tel. 77 4190395 

 

 


