Protokół z IV posiedzenia
Rady Sportu Gminy Tarnowo Podgórne
21 listopada 2016 r., godz. 14:00
OSiR Tarnowo Podgórne, ul. Nowa 15

Czwarte posiedzenie Rady Sportu Gminy Tarnowo Podgórne otworzył Przewodniczący pan
Piotr Nowak. Stwierdził quorum i poprosił o omówienie pierwszego punktu programu panią
Ewę Noszczyńską - Szkurat. Dotyczył on propozycji przyznania dotacji na wsparcie realizacji
zadań publicznych przez organizację pozarządowe. Pani Noszczyńska – Szkurat powiedziała,
że tegoroczne zapotrzebowanie organizacji sportowych było większe niż w roku ubiegłym.
Wszystkie konkursy zostały ogłoszone, a po 20 grudnia br. zostanie przeprowadzona
oceniona złożonych ofert.
Kolejny punkt posiedzenia dotyczący przyznania nagród Wójta Gminy Tarnowo Podgórne za
medale zdobyte podczas Makroregionalnych Mistrzostw Młodzików, Mistrzostw Polski
Juniorek i Juniorów oraz Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży omówił pan Bernard
Broński. Powiedział, że po przeanalizowaniu złożonych wniosków OSiR Tarnowo Podgórne
wnioskuje o przyznanie nagród 44 zawodniczkom i zawodnikom oraz 11 trenerkom i
trenerom, a tytuł trenera roku proponuje przyznać Konradowi Błaszczykowi z KK Tarnovia
Tarnowo Podgórne.


Trzeci punkt posiedzenia Rady Sportu dot. omówienie propozycji zmian w Uchwale
Nr LXXX/821/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 października 2010 r.
dot. m.in. przyznawania stypendiów sportowych. Pani Ewa Noszczyńska-Szkurat
powiedziała, że do Wójta Gminy wpłynęło pismo z pytaniem dlaczego zawodnik nie
trenujący w klubie sportowym zlokalizowanym na terenie Gminy Tarnowo Podgórne,
a będący jej mieszkańcem nie może otrzymać stypendium sportowego? W odpowiedzi
Pan Bernard Broński przedstawił propozycję zmian w dotychczasowym regulaminie
przyznawania stypendiów sportowych z dotychczasowo brzmiącej treści na
następujące: w § 3 - stypendium sportowe może być przyznawane zawodnikom i
zawodniczkom, którzy trenują w Klubach w dyscyplinach sportowych mających
znaczenie dla Samorządu Gminy Tarnowo Podgórne, wyszczególnienie w §2 grup
wiekowych na: junior młodszy - juniorka młodsza, junior - juniorka, młodzieżowiec
(do 23 lat), §2 pkt. 2 – zajął miejsce od 1 do 3 w zawodach rangi mistrzowskiej
(Mistrzostwa Polski, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży), wykreślenie z §2 punktu 5.

W wolnych głosach pan Broński powiedział, że w zakończonej ogólnopolskiej rywalizacji
sportowej dzieci i młodzieży zajęliśmy 54 miejsce w Polsce na 887 możliwych i siódme w
województwie wielkopolskim. Najwyżej sklasyfikowanym klubem został KK Tarnovia
Tarnowo Podgórne, które zajął 67 miejsce na blisko 3500 sklasyfikowanych.

……………………………….
Piotr Nowak
Przewodniczący
Załączniki:
1. Program
2. Lista obecności
Protokołowała: Anna Lis

