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Przekazujg w za14czeniu odpowiedZ na Pana interpelacjg sesyjn4 nr 1 161/XLVIII/14
z 30.10.2014 roku w sprawie mo之liwosci dofinansowania dzialalnogci sp6lki dzialaj4cej
w naszym miescie.
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Referat Organizacyjny
Wydzial Organizacji
i Obslugi Rady Miasta
w miejscu

W odpowiedzi na interpelacjg sesyjn4 nr 1 161/XLVIII/14 z 30.10.2014 roku, radnego
Rady Miasta Pana Grzegorza Jurkiewicza, dotycz4c4 moZliwogci dofinansowania dzi誠alnosci
sp6lki, dziaaj4cej w naszym miegcie, prowadz4cej naukg sport6w walki oraz zajmuj4cej si9
organizacja imprez sportowych, Referat Sportu w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu
informuje,Z e zgodnie z obowizuj4cym prawem Jednostka Samorz糾u Terytorialnego (w tym
Gmina Siemianowice 5 lskie), w zwi4zku z art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy o dzialalnosci poかku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1118), mo之e wspiera6 finansowo zadania
publiczne realizowane przez sp6lki akcyjne i sp61ki z ograniczon4 odpowiedzialnosci4 oraz
kluby sportowe bgd4ce sp6lkami dziaaj4cymi na podstawie przepis6w ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), kt6re nie dziaaj4 w celu osiagnigcia zysku oraz
przeznaczaj4 caog6 dochodu na realizacjg cel6w statutowych oraz nie przeznaczaj4 zysku do
podziau migdzy swoich udziaowc6w, akcjonariuszy i pracownik6w.
Wsparcie takie mo之e zosta6 udzielone w formie dotacji celowej na realizacjg zadania
publicznego, w trybie okreslonym w ustawie o dziaalnogci poZytku publicznego
i o wolontariacie, a wigc w formie otwartego konkursu ofert lub tzw.,, maego granta"
(art. 19a wspomnianej ustawy).
Z posiadanych danych wynika take,Z e na ternie Siemianowic Sl4skich nie dziaa Z adna
sp61ka spelniaj4ca w/w ustawowe warunki do ubiegania si9 o dotacjg na realizacjg zad舶
publicznych w za虹esie kultury fizycznej.
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