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        Szanowni Państwo 

     Zwracamy się do Państwa, jako władz naszego miasta i gminy, z apelem 

o wycofanie się z planów zmniejszenia dotacji dla stowarzyszeń i klubów 

sportowych w budżecie gminy Wschowa na 2020 rok. Planowane w projekcie 

budżetu zmniejszenie środków na dotacje dla stowarzyszeń i klubów 

sportowych o połowę będzie miało katastrofalne skutki dla działalności 

wielu stowarzyszeń ale przede wszystkim dla klubów sportowych. W 

działalności klubów sportowych niezwykle istotna je ciągłość pracy 

szkoleniowej. Poziom sportowy buduje się mozolnie latami, najpierw poprzez 

szkolenie i wychowywanie sportowe dzieci i młodzieży a później poprzez 

regularny trening i rozważną selekcję w drużynach seniorskich. W związku z 

powyższym klub sportowy nie może zawiesić albo ograniczyć działalności na 

rok czy dwa. Taka przerwa zabija poziom sportowy klubu a odbudowa tego 

poziomu trwa latami. Istotne jest także zaangażowanie działaczy, które w 

sposób naturalny spada gdy klub ma poważne problemy finansowe, 

uniemożliwiające dalszy rozwój. W ostatnich latach wyraźnie zmniejsza się 

ilość działaczy gotowych na bezinteresowne zaangażowanie się w działalność 

społeczną, a przecież pełnią oni niezwykle ważną funkcję w życiu 

społecznym, kulturalnym i obywatelskim naszej małej Ojczyzny – Wschowy. 

Przejmują w dużej części zadania, które z mocy ustaw powinna wykonywać 

gmina. Wiemy, że nasza gmina ma poważne problemy finansowe 

wymagające podjęcia zdecydowanych i niepopularnych działań ale prosimy, 

aby te działania nie były prowadzone kosztem stowarzyszeń i klubów 



sportowych czyli pośrednio kosztem dzieci i młodzieży. Często w rozmowach 

z osobami decydującymi o poziomie dofinansowania naszego klubu ze 

środków gminy spotykamy się z argumentem, że gmina nie może w całości 

finansować działalności klubu. Panuje powszechne przekonanie, że tak jest. 

Wytyka się nam, że nie staramy się pozyskać środków z innych źródeł. Jest 

to po prosu nieprawda. Robimy co w naszej mocy, często kosztem życia 

rodzinnego i pracy zawodowej, aby pozyskiwać środki z innych źródeł, ale w 

pewnym momencie te możliwości się kończą i pomoc gminy jest niezbędna.  

Dla przykładu, w dobiegającym końca roku, dotacja z gminy stanowiła tylko 

1/3 całego budżetu klubu. Resztę środków pozyskaliśmy dzięki hojności 

sponsorów, rodziców trenujących dzieci oraz sympatyków naszego klubu a 

także z projektów finansowanych przez Lubuski Urząd Marszałkowski oraz 

Ministerstwo Sportu i Turystyki. Na dzień dzisiejszy stoimy już pod 

przysłowiową ścianą. Dotkliwe dla nas obniżenie dotacji w bieżącym roku 

już odbiło się negatywnie na poziomie sportowym naszych drużyn. 

Zawodnicy po prostu odchodzą do innych klubów, gdzie mają lepsze 

warunki do rozwoju. Poradzimy sobie z tym problemem i powoli, ciężką 

pracą odzyskamy pozycję adekwatną do naszych tradycji, pod warunkiem 

stabilnego finansowania klubu. Ze względu na specyfikę naszego miasta 

oraz ilość zaangażowanych działaczy nie widzimy już możliwości pozyskania 

większych środków, dlatego jeszcze raz apelujemy o wycofanie się z planów 

obniżenia dotacji dla stowarzyszeń i klubów sportowych w przyszłym roku. 

 

        Z poważaniem 

 

      działacze klubu sportowego WSTK 

   


