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Ostatnie posiedzenie Rady Sportu w 2018 roku otworzył jej przewodniczący Piotr Nowak. Po
stwierdzeniu quorum, przeczytał porządek posiedzenia oraz przedstawił nowego członka
Rady Sportu – Damiana Skwierzyńskiego.
Punkt dotyczący projektu uchwały budżetowej na 2019 r. w zakresie kultury fizycznej - dział
926 omówiła pani Ewa Noszczyńska – Szkurat. Pani Wójt powiedziała, że w projekcie na
kulturę fizyczną przewidziano 8 400 000 zł. W tym 2 000 000 to coroczna dopłata do
działalności Tarnowskich Term i 2 800 000 zł dotacji na realizację zadań w zakresie sportu i
rekreacji realizowanych przez organizację pozarządowe. Na obiekty sportowe przeznaczono
kwotę 3 600 000 zł. W projekcie na 2019 r. nie przewidziano inwestycji typu budowa hali.
Będą powstawały ścieżki rowerowe. W przyszłym roku będzie budowana hala sportowa przy
zespole szkół technicznych w Tarnowie Podgórnym. Pan Juliusz Gustowski dodał, że w 2020
r. przewidziano również budowę orlika. Kontynuując temat projektu budżetu pani
Noszczyńska – Szkurat dodała, że będę realizowane remonty obiektów OSiR, a pan Broński
dodał, że zostało zarezerwowane 300 tys. zł na montaż torów kręglarskich, na Mistrzostwa
świata w kręglach klasycznych w 2020 r.
W temacie sportowych dotacji dla organizacji pozarządowych pani Wójt powiedziała, że
zgłoszono zapotrzebowanie o wartości ponad 2 700 000 zł.
Po zakończeniu omawiania tematu projektu budżetu w dziale 926 Rada Sportu podjęła
uchwałę o jego pozytywnym zaopiniowaniu.
Kolejny punkt dotyczący przyznania nagród sportowcom i trenerom przez Wójta Gminy
omówił dyrektor OSiR pan Bernard Broński. Powiedział, że podczas spotkania, które odbyło
się 3 grudnia br. Wójt wręczył nagrody w postaci bonów na sprzęt sportowy aż 66
zawodnikom i 10 trenerom. Dodał również, że w poniedziałek rozpocznie się nabór
wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Wójta Gminy, na kolejnym styczniowym
posiedzeniu Rady Sportu zostanie przedstawiona propozycja przyznania. Pani Wójt
powiedziała, że w efekcie zmian w uchwale na skutek interpretacji Wojewody każdy
mieszkaniec, a nie jak dotąd wyłącznie trenujący w klubie zlokalizowanym na terenie Gminy
Tarnowo Podgórne może ubiegać się o przyznanie stypendium.

Kolejny termin, w jakim odbędzie się posiedzenie Rady Sportu wyznaczono na 10 stycznia
2019 r.
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