W związku z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi środków przeznaczonych na
finansowanie działalności sportowej w Raciążu oraz powoływania nowego klubu jakie
pojawiły się w mediach społecznościowych Urząd Miejski w Raciążu informuje, że:
Miasto na działalność sportową, dostępną dla LKS „Błękitni” Raciąż, w budżecie na rok 2018
zabezpieczyło łącznie 150 tys. zł. Dodatkowo LKS „Błękitni” przy współpracy z miastem złożył
wnioski o dofinansowanie do różnych instytucji na łączną kwotę 36 tys. zł. Biblioteka Miejska
nie prowadzi i nie będzie prowadziła działalności sportowej. Działanie Klubu zależne jest od
Zarządu i członków klubu. Miasto zapewnia stabilne finansowanie klubu i stwarza możliwości
prowadzenia działalności sportowej, jednak od zarządu klubu, członków, zawodników,
trenerów i działaczy zależy strona sportowa. Władzom miasta zależy na rozwoju klubu.
Na wniosek przedstawicieli Zarządu Klubu, Zarząd LKS „Błękitni Raciąż” zawarł z Miejskim
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu Partnerskie
Porozumienie Współpracy w celu wspólnej realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji w
Gminie Miasto Raciąż. W porozumieniu, zapisane zostały obowiązki przypadające na każdą ze
stron. Po stronie MCKSiR pozostały sprawy formalno – prawne związane z działalnością
sportową. Taki model finansowania funkcjonował już w rundzie jesiennej i dobrze się
sprawdził. Na powyższe działania w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 70 tys. zł. W
uzasadnieniu do uchwały budżetowej na rok 2018 wkradł się błąd redakcyjny. Niewłaściwie
wpisane zostało „utrzymanie i finansowanie Klubu Sportowego Biblioteki Publicznej” a
powinno być zapisane „realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu”. Błąd w zapisie nie
niesie za sobą skutków prawnych, ponieważ wszystkie środki zapisane są we właściwym
miejscu uchwały budżetowej. Oczywistym jest, że przy Bibliotece Miejskiej nie będzie działał
żaden klub sportowy. W ramach porozumienia Zarząd klubu zajmuje się organizacją meczów,
kontaktami ze związkiem, zgłaszaniem drużyn sportowych do rozgrywek, przygotowaniem
odpowiedniej dokumentacji zawodników i ich rekrutacją, rekrutacją trenerów oraz innymi
sprawami związanymi z działalnością i funkcjonowaniem drużyn piłkarskich, w tym
pozyskiwaniem dodatkowych źródeł dofinansowania i sponsorów.
MCKSiR działając na podstawie przepisów prowadzi zapytania ofertowe oraz rozeznania rynku
w celu zminimalizowania ponoszonych kosztów. Wkrótce prowadzona będzie procedura
poszukiwania, m.in. optymalnego transportu, badań i opieki medycznej. Na stronie Centrum
Kultury zamieszczane będą zapytania ofertowe dotyczące tej kwestii.
Ponadto w budżecie miasta na 2018 rok zaplanowana została dotacja w wysokości 30 tys. zł
w ramach paragrafu 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego. Dotację tą można będzie pozyskać w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Konkurs ogłoszony będzie przez Burmistrza Miasta Raciąża, a przystąpić do niego może każde
stowarzyszenie, którego statut przewiduje działalność sportową. Odbywać się to będzie na
takich samych zasadach jak dotychczas. W ostatnim czasie jedynym wnioskującym o te środki
stowarzyszeniem był Klub „Błękitni” Raciąż.

W budżecie miasta dodatkowo zabezpieczono środki finansowe w kwocie 50 tys. zł
na utrzymanie obiektów sportowych, tj. hali i stadionu miejskiego, które służą wyłącznie na
użytek klubu sportowego
W ostatnim czasie Klub w porozumieniu i współpracy z jednostkami miejskimi złożył projekt
w ramach konkursu prowadzonego przez Starostwo i pozyskał z powiatu kwotę 6 tys. zł.
Złożone zostały kolejne wnioski na pozyskanie dodatkowych środków, m. in. do ministerstwa
sportu i turystyki. Wnioski te opiewają na kwotę ponad 30 tys. zł. W najbliższym czasie
składany będzie także projekt „Klub” opiewający na kwotę 10 tys. zł. To pierwsze w historii
profesjonalne wsparcie na rzecz klubu i poszukiwanie dotacji poprzez projekty składane na
konkursy.
Łącznie środki przeznaczone w budżecie miasta i w trakcie pozyskiwania na działalność
sportową wynoszą 196 tys. zł, a dotychczas jedynym beneficjentem środków na w.w.
działalność był Klub „Błękitni Raciąż”
Miasto robi dużo więcej niż to wynika z jego obowiązków w kwestii realizacji zadania
publicznego dotyczącego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zabezpieczyło
środki, z których wykupiona została licencja na sezon 2017/2018, co umożliwiło start w
rozgrywkach. Miasto może finansować jedynie wydatki, na które pozwalają przepisy. W
związku z tym zabezpieczone finansowo są m.in. treningi dla wszystkich drużyn, trenerzy czy
transport. W trakcie konstruowania projektu budżetu miasta 2018 prowadzone były
konsultacje także z Zarządem klubu, w trakcie których uzgodniono, że nakłady na klub w
ramach możliwości i potrzeb mogą być zwiększone. Wydatki miasta, w tym środki
przekazywane na klub, określone są w uchwale budżetowej. Uchwała budżetowa została
przyjęta przez wszystkich radnych jednogłośnie.
Zaskakujące jest, że najpierw na stronie stowarzyszenia pojawił się tzw. fakenews a dopiero
później jego członek złożył do Urzędu pismo z pytaniami dotyczącymi prezentowanych w nim
treści. Proponujemy najpierw uzyskać rzetelne informacje. Dziwi fakt, że informacje w tym
temacie, regularnie przekazywane przez Zarząd klubu oraz władze miasta są ignorowane. Lata
doświadczeń pokazują, że współpraca władz miasta z klubem sprawdza się, a celowe
kreowanie konfliktów nie służy dobru klubu.

