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W pierwszym posiedzeniu Rady Sportu Gminy Tarnowo Podgórne udział wzięło czterech z 

siedmiu członków. Po stwierdzeniu kworum Przewodniczący poprosił pana Bernarda 

Brońskiego o przedstawienie propozycja przyznania stypendiów sportowych na 2017 rok.  

Pan Broński powiedział, że w ubiegłym roku zdobytych medali było dużo, ale niestety liczba 

osób kwalifikujących się do otrzymywania stypendiów sportowych w 2017 r. jest mniejsza.  

Zaproponował aby za wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym w 2016 r.  przyznać je 19 osób w tym: pięć z UKS Baranowo 

i jedna z UKS Orkan Przeźmierowo (dyscyplina badminton), dziewięć z Klubu Kolarskiego 

Tarnovia Tarnowo Podgórne, jedna z KS Alfa Vector Tarnowo Podgórne (dyscyplina 

kręglarstwo klasyczne) oraz trzy z UKS Atlas Tarnowo Podgórne (dyscyplina taekwondo 

olimpijskie). Następnie w drodze głosowania członkowie Rady Sportu jednomyślnie przyjęli 

uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu propozycji przyznania stypendiów sportowych.  

Kolejny punkt dotyczący budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2017 dot. działu 926 – 

kultura fizyczna i sport rozpoczął omawiać pan Broński. Powiedział, że Rada Gminy w 

całości zaakceptowała przygotowany przez niego plan budżetu dot. działu 926. Dodał, że 

wśród inwestycji które będą realizowane przez Urząd Gminy w zakresie rekreacji będzie 

budowa ścieżki rowerowej łączącej Tarnowo Podgórne z Lusowem. Poza tym ma być 

zrobiony plac zabaw oraz boisko sportowe. Pan Juliusz Gustowski dodał, że podczas zebrania 

wiejskiego Wójt Gminy zaproponował, aby w miejscu obecnego boiska przy świetlicy w 

Sadach zbudować coś w stylu pumptrack. Pan Gustowski zaproponował, aby również 

rozważyć budowę siłowni zewnętrznej oraz stworzenie miejsca integracyjnego. 

Kolejny punkt programu posiedzenia dotyczył dofinansowania działalności stowarzyszeń 

sportowych w 2017 r. Pan Bernard Broński powiedział, że Urząd Gminy na dofinansowanie 

stowarzyszeń sportowych przeznaczy blisko 1 mln 400 tys. zł. Przyznał także , że kwota ta 

nie przełoży się na wyniki sportowe osiągane zarówno na krajowych jak i zagranicznych 

arenach sportowych. Dodał również, że w zdecydowanej większości stowarzyszenia 

otrzymały wyższe dofinansowania niż w ubiegłym roku.  



W wolnych wnioskach pani Marzena Świerczyńska poprosiła o podjęcie uchwały dotyczącej  

sprawdzenia poprawności oceniania dzieci z wychowania fizycznego przez dyrektorów szkół 

działających na terenie Gminy Tarnowo Podgórne w myśl przepisów rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 

poz. 843) oraz rozdziału  3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 

2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 
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