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Protokół z III posiedzenia Rady Sportu gminy Tarnowo Podgórne, 

które odbyło się 9 września 2014 r. o godz. 14:00 

w sali konferencyjnej OSiR w Tarnowie Podgórnym 

 

Trzecie posiedzenie Rady Sportu gminy Tarnowo Podgórne otworzył 

Przewodniczący Piotr Nowak. Stwierdził, że na siedmiu członków Rady 

zgodnie z listą obecności wszyscy są obecni, wobec czego istnieje wymagane 

quorum do ważności posiedzenia. Następnie przeczytał program i zapytał  czy 

są jakieś wnioski do porządku posiedzenia. Nie było żadnych propozycji dlatego 

Przewodniczący - Piotr Nowak poddał pod głosowanie przyjęcie 

przedstawionego porządku posiedzenia.  W głosowaniu wzięło udział siedmiu 

członków Rady Sportu. Za przyjęciem głosowało siedmiu, nikt się nie 

wstrzymał i nie było głosów przeciwnych. 

 

Porządek obrad jest następujący: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum, 

2. Omówienie osiągnięć sportowców reprezentujących gminę Tarnowo 

Podgórne na Makroregionalnych Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach 

Polski,  

3. Omówienie uczestnictwa klubów działających na terenie gminy Tarnowo 

Podgórne w poszczególnych dyscyplinach i klasach rozgrywek, 

4. Omówienie tematu rozpoczętych inwestycji sportowo-rekreacyjnych i 

stopnia ich realizacji w 2014 r.,  

5. Omówienie działania klasy sportowej w roku szkolnym 2014/2015, 

6. Wolne głosy i wnioski, 

7. Zakończenie posiedzenia. 
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Ad. 2 

Pan Bernard Broński powiedział, że na podstawie przesłanych informacji od 

klubów sportowych działających na terenie gminy Tarnowo Podgórne i danych 

z Wielkopolskich Okręgowych Związków w danych dyscyplinach sporządził 

wstępną listę medalistów Makroregionalnych Mistrzostw Młodzików i 

Mistrzostw Polski Juniorów. Przyznał, że do dnia dzisiejszego młodzi 

sportowcy zdobyli ponad sto medali, a  to jeszcze nie koniec ich startów. Na 

podstawie tej listy zostało opracowane wstępne zestawienie osób 

kwalifikujących się do stypendiów sportowych na 2015 r. Ich liczba wzrosła do 

dwudziestu ośmiu, co daję zwyżkę zapotrzebowania na środki finansowe do 

kwoty bliskiej 90 tys. zł. Pan Broński powiedział, że w 2014 r. stypendium 

otrzymują dwadzieścia trzy osoby, a w 2013 r. otrzymało je dziewiętnaście 

osób. Dodał, że medale zdobywali sportowcy reprezentujący sześć na 

czternaście dyscyplin i cieszy go wzrost poziomu sportowego dzięki, któremu 

gmina Tarnowo Podgórne w ubiegłorocznym zestawieniu Sportu dzieci i 

młodzieży zajęła wysokie pięćdziesiąte ósme miejsce w klasyfikacji 

ogólnopolskiej, a w Wielkopolsce szóste miejsce, tuż za dużymi miastami 

takimi jak: Poznań, Konin, Leszno, Kalisz i Piła. W tym roku punktów we 

współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży będzie jeszcze więcej, gdyż 

sami kolarze zdobyli ich dotąd ponad czterysta, a do tego dochodzą jeszcze 

punkty z badmintona, taekwondo i kręglarstwa klasycznego. 

 

Ad. 3 

Pan Bernard Broński powiedział, że z naszych obiektów sportowych korzysta 

aż dwadzieścia drużyn piłkarskich, grających począwszy od III ligi, a 

skończywszy na żakach.  Poza piłką nożna jest jedna drużyna koszykarzy 

grająca w trzeciej lidze wielkopolskiej, która w sezonie 2014/2015 musiała 
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połączyć się z województwem zachodniopomorskim, aby móc ruszyć z 

rozgrywkami. Dodał, że źle się dzieje w tej dyscyplinie. W rozgrywkach 

ligowych kręglarstwa klasycznego zagra jedna drużyna mężczyzn i jedna kobiet 

oraz dwie międzywojewódzkie. 

 

Ad. 4  

Pani Ewa Noszczyńska – Szkurat powiedziała, że w tym roku powstało 

wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Ceradzu 

Kościelnym oraz w Przeźmierowie w miejsce poprzedniego betonowego, a w 

Tarnowie Podgórnym przy Szkole Podstawowej rozpoczęła się budowa. W 

temacie Tarnowskich Term pani Noszczyńska – Szkurat powiedziała, że została 

wypowiedziana umowa firmie Kornas, co nie oznacza, że prace stanęły. W tym 

tygodniu będą podpisywane umowy z podwykonawcami, a termin oddania 

obiektu do użytku ustalono na 15 stycznia 2015 r. Dodała, że zależy nam aby ten 

obiekt został jak najszybciej udostępniony ze względów nie tylko 

wizerunkowych, ale również dlatego, że w okresie jesienno-zimowym musi on 

być ogrzewany, a to generuje koszty. 

 

Ad. 5 

       Pani Agata Kaszuba powiedziała, że pierwsza klasa sportowa liczy sobie 

27 osób, a na liście rezerwowej były 3 osoby, które musiały przejść do 

„zwykłych klas”. W kolejnym roku szkolnym powtarza się sytuacja, że jest 

więcej chłopców niż dziewcząt w stosunku 20:7. Na pierwszy nabór, który 

odbył się w tym roku wyjątkowo wcześnie,  bo już w połowie marca, zgłosiła 

się tak duża liczba chętnych, że nie było potrzeby przeprowadzania drugiego, 

ani dodatkowy nabór. Wszystkie dzieci są z gminy Tarnowo Podgórne. 
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Ad. 6 

Pan Juliusz Gustowski powiedział, że zgłosił się do niego pan Grzegorz 

Nowak, który jest trenerem  Szymona Ziółkowski i zaproponował, aby 

porozmawiać na temat możliwości stworzenia lekkoatletycznych związków 

mistrzostwa sportowego w różnych konkurencjach, których koordynatorem 

został właśnie Szymon Ziółkowski. W ramach tego programu będą środki 

finansowe na opłacenie trenerów, sprzęt i przygotowanie obiektów do 

uprawiania lekkiej atletyki. 

 

 

 

 

 

………….…………….. 

          Przewodniczący Rady Sportu 

                                                                                                         Piotr Nowak 

Protokołowała: Anna Lis 

Załącznik:  

- lista obecności 

 

 

 


