Komunikat nr.1/2021 - (dotyczy informacji bieżących – pismo do Prezydenta Piły – scan )
Szanowni Członkowie Klubu oraz Sympatycy Klubu, Klub nasz wystąpił w tym roku do Samorządu Miasta Piły o dotację na
strzelectwo dla grupy młodzieży ostatnich klas szkół podstawowych, w części tych klas prowadzony jest przedmiot „Edukacja dla
bezpieczeństwa”, niestety bez tzw. zalecenia do nauki strzelania.
Zarząd klubu biorąc pod uwagę, że do roku 2018 młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum brała udział w zajęciach strzeleckich na
obecnie zamkniętej strzelnicy „Tarcza”, stwierdził, że w obecnej sytuacji w ramach działalności naszego Klubu uczniowie ostatniej klasy
szkoły podstawowej mogą zapoznać się ze strzelectwem jako sportem pro obronnym.(realizujemy taki program dla szkół średnich powiatu).
W związku z ogłoszeniem ofert na działalność sportową wystąpiliśmy do miasta/gminy Piła o przyznanie dotacji w kwocie 12.000,00 - biorąc
pod uwagę kalkulację prowadzenia tylko bezpośrednich działań strzeleckich (na całość szkolenia należało by pozyskać ok.120 tyś zł).
Składając ofertę zakładaliśmy, że Władze Miasta decydujące o dotacji lub ewentualna Komisja – o ile taka działa znają jak w m. Piła
potraktowano strzelectwo, zreflektują się – bo przecież przez Ich „dziwne działania” zamknięto strzelnicę „Tarcza” bez alternatywy dla
strzelców sportowych co wykluczyło prowadzenie kontynuacji szkolenia strzeleckiego w tym doskonalenia zawodników z licencją
PZSS i medalistów Mistrzostw Polski, wyraźnie działając na szkodę strzelców i strzelectwa oraz utrudniło rozwój sportowy młodzieży.
Szanowni, po pierwszej weryfikacji otrzymaliśmy informację, że przyznano naszemu Klubowi tylko 8 tyś. zł oraz, że należy zmodyfikować
ofertę do tej kwoty, tak też wykonaliśmy, zakładając, że może jest mało pieniędzy, przeanalizowaliśmy pozycję naszego Klubu wśród
Klubów reprezentujących miasto Piła stwierdzając, że zajęliśmy 10 miejsce to i ta dotacja zapewne jest w kwocie adekwatnej do 10 miejsca.
Nadmieniam, że zgodnie procedurami na stronie BIP miasta ukazało się Zarządzenie z podaniem kwot jakie otrzymały Kluby działające na
ternie miasta – poniżej przedstawiam scan pisma do Prezydenta Piły w którym odmawiam tak przyznanej dotacji dla naszego klubu na rok
2021 , tu nie chodzi już o kwotę, tu widać brak obiektywizmu: to jak dalsze „nielubienie strzelców a szczególnie naszego Klubu”.
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