
UCHWAŁA NR V/35/18/2017
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie
przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany sposobu realizacji

Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 roku, poz. 486 z późn. zm.) w związku z § 18 a ust. 2 pkt 4 Statutu Województwa Śląskiego (Dz. 
Urz. Woj. Śl. Nr 26 z 2001 roku, poz. 657 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. Przyjmuje się stanowisko dotyczące zmiany sposobu realizacji Programu rozwoju regionalnej 
infrastruktury sportowej, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Śląskiego

Stanisław Gmitruk
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Załącznik do Uchwały Nr V/35/18/2017
Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 20 marca 2017 r.

Stanowisko
w sprawie zmiany sposobu realizacji

Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej

W związku z przygotowaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zmianą w zakresie realizowania Programu 
rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej, która odbiera decyzyjność sejmikom wojewódzkim w zakresie 
wskazywania beneficjentów Programu, pragniemy wyrazić swój wyraźny i zdecydowany sprzeciw.

Wprowadzona zmiana została dokonana nagle i bez jakiejkolwiek formy dialogu z samorządami województw, 
które przez 18 lat były partnerem ww. projektu. Jednocześnie trudno zgodzić się z argumentami zawartymi 
w piśmie z 27 grudnia 2016 roku podpisanym przez Sekretarza Stanu Jarosława Stawiarskiego, informującym 
o „reorientacji instytucjonalnej” Programu, tym bardziej, że Ministerstwo zawsze podkreślało wagę 
współpracy z urzędami marszałkowskimi chwaląc ich merytoryczny wkład w rozwój Programu oraz korzystało 
z ich wiedzy przy kompletowaniu krajowej bazy sportowej.

Kwalifikowanie zadań inwestycyjnych na listę wojewódzkiego programu oparte było na analizie merytorycznej 
pod kątem potencjalnego zakresu oddziaływania obiektu sportowego, kryteriów efektywności kosztowych 
przedsięwzięcia, stanu nasycenia danym typem infrastruktury sportowej w danej części województwa, 
regionalnego potencjału danego sportu czy wysokości wydatków na rozwój sportu jakie ponosił 
wnioskodawca. Odbywało się to we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi, przy wnikliwym 
rozpoznaniu potrzeb i specyfiki regionu. W efekcie w latach 1995-2016 dofinansowano z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej budowę 535 inwestycji na terenie województwa śląskiego zacierając białe plamy na 
sportowej mapie naszego regionu. Obiekty te z powodzeniem służą naszym mieszkańcom będąc dowodem 
dotychczasowej wzorowej współpracy Ministerstwa, Województwa z Gminami i Powiatami.

Skutkiem proponowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zmian jest przerwanie tego dobrze 
funkcjonującego od wielu lat mechanizmu. Przy podejmowaniu tej jakże kontrowersyjnej decyzji zapomniano, 
iż aby skutecznie wdrażać rozwiązania w obszarze sportu potrzebna jest synergia oraz wspólna strategia 
realizacji zadań, a może się to odbywać tylko przy ścisłej współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki 
z samorządami regionalnymi jako partnerami programowymi dysponującymi narzędziami do kształtowania 
regionalnej polityki sportowej.

Pomysł scentralizowania Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej stoi w sprzeczności z ideą 
samorządności oraz podważa ogromne doświadczenia we współpracy samorządów wojewódzkich 
z samorządami gmin i powiatów.

Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o zmianę podjętej decyzji i przywrócenie dotychczasowego sposobu 
realizacji Programu.
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