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PETYCJA

Pismo w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz.

1195 z późno zm.)

Niniejszym w interesie publicznym wnosimy o zmianę treści ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późno zm. by rozszerzyć zakres

możliwego współfinansowania niekomercyjnych klubów sportowych przez samorząd

terytorialny.

Obecnie samorząd nie może dotować kosztów ogólnej działalności klubów, nawet

w najmniejszym procencie. Chodzi o koszty utrzymania lokali i obi ketów.

Samorząd może tylko zapłacić za konkretne usługi sportu, czynione przez klub np.

na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów itp.

Ale w istocie samorząd może płacić tylko za część tej usługi tj. za trenera lub

autokar na wyjazd, ale nie może płacić za koszty eksploatacji obiektu, w którym (na

którym) te zajęcia się odbywają, a to przecież jest koszt niebagatelny. To w istocie

kluby finansują samorząd w realizacji zadań publicznych. To jest jakiś absurd.

Samorząd może tylko zwolnić z części podatku od nieruchomości, co nie jest dużą

ulgą.

Petycja ustawa o finansach



Wnosimy też o zmianę ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami, tak by zmniejszyć stawki opłaty za użytkowanie wieczyste.

Obecnie gminy pobierają opłaty według stawki 1% od wartości gruntu rocznie. Do

niedawna pobierały 3%, jak dla działalności komercyjnej, czym doprowadziły do

bankructwa wiele klubów.

A przecież można by było zastosować stawkę niższą 0,3% jak dla gruntów na

działalność opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową

lub badawczo rozwojową realizowaną charytatywnie lub nie w celach zarobkowych.

Czy jest moralnym by państwo zarabiało na kulturze fizycznej, która jest

elementem bezpieczeństwa państwa (a propos na te cele stawka wynosi 0,3%).

Z poważaniem,
/

/
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