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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku Ludowych Zespołów Sportowych: 
Smarchowice Wielkie, Łączany i Woskowice Małe 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) 
w związku z art. 223 §1 oraz 242 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735, 1491, 2052) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Ludowych Zespołów Sportowych: Smarchowice Wielkie, Łączany i Woskowice 
Małe o zajęcie stanowiska w kwestii przyznawania dofinansowania dotyczącego zadania publicznego z zakresu 
„wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Namysłów” i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji 
Skarg, wniosków i petycji, Rada Miejska w Namysłowie postanawia uznać wniosek za zasadny. 

§ 2. Stanowisko Komisji Skarg, wniosków i petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia....................2022 r. 

STANOWISKO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku Ludowych Zespołów Sportowych: 
Smarchowice Wielkie, Łączany i Woskowice Małe 

 W dniu 25 stycznia 2022 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynął wniosek Ludowych Zespołów 
Sportowych: Smarchowice Wielkie, Łączany i Woskowice Małe o zajęcie stanowiska w kwestii przyznawania 
dofinansowania dotyczącego zadania publicznego z zakresu „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
w Gminie Namysłów”. 

Wniosek został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej 
w Namysłowie. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2022 r. zapoznała się z treścią wniosku 
oraz wysłuchała merytorycznych wyjaśnień Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie. 

Członkowie Komisji podzielają zdanie klubów sportowych i również zauważają dysproporcje w podziale 
dotacji, ze szczególnym uwzględnieniem drużyn piłkarskich. 

Kluby B-klasowe pomimo zwiększania funduszu na rzecz sportu, nadal otrzymują niskie dotacje, które 
nie pokrywają podstawowych kosztów funkcjonowania. Stowarzyszenia te, swoimi działaniami rozpowszechniają 
sport na terenach wiejskich, co jest jednym z głównych założeń dotacji. Należy tu podkreślić również rolę 
działaczy, kibiców oraz sympatyków, ponieważ żadne inne działanie nie zrzesza tak dużej liczby mieszkańców, 
co pozwala na integrację społeczności wiejskiej oraz miejscowości sąsiednich. 

Zwrócono uwagę na wysokość dotacji przyznawanych dla klubów z podobnych klas rozgrywkowych w gminach 
sąsiednich (np. Gmina Wilków 17 000 zł, Gmina Wołczyn 15 000 zł). 

Członkowie Komisji Skarg przychylają się do postulatu zawartego w piśmie o równe 
i sprawiedliwe traktowanie wszystkich klubów sportowych działających na terenie Gminy Namysłów i wnioskują 
do Burmistrza Namysłowa o zwiększenie kwoty dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej dla klubów działających w klasie B. 

Mając na względzie przedstawione argumenty, członkowie Komisji Skarg, wniosków 
i petycji jednogłośnie, 4 głosami „za”, uznali wniosek za zasadny. 

1.  Karol Kubicki – Przewodniczący Komisji -   …………………. ………... 

2.  Maria Teodorczyk – członek -     ……………………………. 

3.  Katarzyna Paradowska – członek -    ……………………………. 

4.  Wojciech Kowalczyk – członek -    ……………………………... 
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Uzasadnienie 

W dniu 25 stycznia 2022 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynął wniosek Ludowych Zespołów 
Sportowych: Smarchowice Wielkie, Łączany i Woskowice Małe o zajęcie stanowiska w kwestii przyznawania 
dofinansowania dotyczącego zadania publicznego z zakresu „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
w Gminie Namysłów”. 

Wniosek został przekazany do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej 
w Namysłowie. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2022 r. rozpatrzyła złożony wniosek, 
a swoje stanowisko wyraziła na piśmie, będącym załącznikiem do niniejszej uchwały. 

Projektodawca: Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie 
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