Protokół z II posiedzenia Rady Sportu Gminy Tarnowo Podgórne
29 września 2015 r., godz. 14:00
sala konferencyjna OSiR w Tarnowie Podgórnym, ul. Nowa 15

Drugie posiedzenie Rady Sportu Gminy Tarnowo Podgórne w 2015 roku otworzył
Przewodniczący pan Piotr Nowak. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum.
Obecnych było pięciu członków Rady Sportu: Marzena Świerczyńska, Bernard Broński,
Agata Kaszuba, Juliusz Gustowski i Piotr Nowak, a nieobecnych dwóch.
Następnie Przewodniczący poprosił pana Bernarda Brońskiego o omówienie pierwszego
punktu programu dotyczącego inicjatywy „Tarnowo na sportowo”.
Pan Bernard Broński powiedział, że temat przedstawi radny Michał Dolata. Pan Dolata
powiedział, że celem inicjatywy „Tarnowo na sportowo” jest przedstawienie przez kluby
działające na terenie Gminy Tarnowo Podgórne oferty dyscyplin w ramach sportu
kwalifikowanego dzieci i młodzieży. Zaproponował termin, w którym impreza miałaby się
odbyć na 28 listopada o godz. 15-20 w hali OSiR w Tarnowie Podgórnym. Pan Piotr Nowak
powiedział, że pomysł „drzwi otwartych” jest ciekawy, ale termin późny, bo kluby z reguły
nabór prowadzą do września. Dodał również, że we wcześniejszym terminie niektóre
dyscypliny mogłyby się zaprezentować na boisku zewnętrznym, a nie tylko w hali.
Pani Marzena Świerczyńska powiedziała, że może być to forma zachęcenia do zapisania
dzieci jeśli nie teraz, to w przyszłym sezonie, a także, że jest to świetna promocja sportu
dzieci i młodzieży na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.
Pan Bernard Broński dodał, że pierwsza edycja zawsze jest pewnego rodzaju próbą
i planuje kolejne, bo może to się utrwali i będzie pomocne dla lokalnej społeczności.
Trzeci punkt posiedzenia dotyczący projektu budżetu gminy Tarnowo Podgórne omówił
pan Bernard Broński. Powiedział, że z budżetu Gminy w 2016 r. będą realizowane dwie
inwestycje dotyczące obiektów OSiR, które zostały zawarte w PRL. Wśród nich ścieżka
dookoła jeziora Lusowskiego, celowo omijająca plażę w Lusowie i modernizacja boiska
zewnętrznego do koszykówki w Tarnowie Podgórnym.
W temacie budżetowym dodał, że na stypendia sportowe ma być zabezpieczone 90 tys.
zł.

Czwarty punkt dotyczył Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwijania Problemów
alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii od lat realizowanego
przez OSiR. Pan Broński powiedział, że środki przeznaczone na te programy są
wykorzystywane na przewóz dzieci na zawody sportowe oraz na zakup sprzętu sportowego.
W ostatnim punkcie pan Broński powiedział, że dostał informację, że Gmina Tarnowo
Podgórne

wygrała

możliwość

zorganizowania

XIX

Ogólnopolskich

Igrzysk

LZS

Mieszkańców Miast i Wsi. W zawodach wystartuję tysiąc osób. Wygraliśmy z Warszawą
i Siedlcami, które w głosowaniu otrzymały kolejno 7 i 1, a my 9.
Na zakończenie Przewodniczący zaproponował termin kolejnego posiedzenia na grudzień.

Piotr Nowak
…………………………
Przewodniczący Rady

Protokołowała Anna Lis
Załączniki:
1 – program posiedzenia,
2 – lista obecności

