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Przewodniczący Rady Sportu pan Piotr Nowak po otwarciu drugiego posiedzenia stwierdził 

quorum i przeczytał jego porządek.  

Pierwszy punkt dotyczący propozycji przyznania stypendiów sportowych omówił pan 

Bernard Broński. Spośród złożonych 28 wniosków pozytywnie przez OSiR zostało 

zaopiniowanych 23, a negatywnie 5. W tym roku na stypendia sportowe z budżetu Gminy 

Tarnowo Podgórne zostanie przeznaczona kwota w wysokości 93 tys. zł. Po raz pierwszy na 

liście stypendystów znaleźli się zawodnicy, którzy są mieszkańcami Gminy Tarnowo 

Podgórne ale nie trenują w klubach z siedzibą na jej terenie. Wnioski były oceniane na 

podstawie Uchwały XLVI/704/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z 13 czerwca 2017 r. 

Pan Broński dodał, że wyniki uzyskane w 2017 r. przez młodych sportowców przełożyły się 

na zdobycie przez Gminę w klasyfikacji sportu dzieci i młodzieży 516 pkt., czyli o 42 pkt. 

więcej niż w 2016 r. W Województwie Wielkopolskim jako samorząd Gmina zajęła szóste 

miejsce. Podsumowując pan Broński wniósł o podjęcie opinii w formie uchwały Rady Sportu 

dotyczącej propozycji przygotowanej przez OSiR. W głosowaniu wszyscy obecni członkowie 

Rady Sportu jednomyślnie przyjęli propozycję przyznania stypendiów sportowych.  

Kolejny punkt dotyczący budżetu w dziale 926 na 2018 r. omówiła pani Ewa Noszczyńska-

Szkurat. Powiedziała, że w tegorocznym nie przewidziano nowych inwestycji sportowych z 

wyjątkiem tych, które wcześniej zostały zaplanowane lub rozpoczęte. Z tzw. środków 

wolnych zostanie wykonane boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią w Batorowie.   

W temacie dofinansowania działalności klubów sportowych pani Noszczyńska-Szkurat 

wymieniła kluby, które otrzymały wsparcie na prowadzenie swojej działalności. Wymieniła 

również wszystkie sportowo-rekreacyjne inicjatywy i przedsięwzięcia, na które zostaną 

wyłożone pieniądze z budżetu Gminy.  

W punkcie wolne głosy pan Juliusz Gustowski wniósł, aby przed podjęciem budżetu – 

paragraf 926, na kolejny rok Rada Sportu spotkała się i mogła z nim zapoznać.  

Kolejne spotkanie zaplanowano na połowę kwietnia 2018 r. 
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