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Protokół Nr 5/2015

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

W dniu 7 kwietnia 2015

Obradom Komisji przewodniczył: KAROL KOWALSKI

I. O becni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu
II.
III. Program posiedzenia:

1. Otwarcie i powitanie przybyłych członków komisji oraz zaproszonych gości.
2. Zapoznanie zebranych z tematami do omówienia na posiedzeniu komisji tj:

• Cd. Analizy kosztów i dofinansowania klubów sportowych.
• Stanowisko Pani Burmistrz odnośnie dodatkowych środków finansowych 

w celu poprawy działalności klubów sportowych, po weryfikacji potrzeb 
zainteresowanych klubów.

• Przedstawienie możliwości otrzymania środków z pomocy UE. Na rzecz 
rozwoju sportu.

• Zapoznanie ze spisem obiektów rekreacyjno -  sportowych będących na 
stanie gminy, stan przygotowania obiektów do sezonu

3. Sporządzenie i podpisanie protokołu oraz zaakceptowanie terminu i tematu 
następnego posiedzenia komisji.

IV. Przebieg posiedzenia:

Ad pkt.2
Po powitaniu przybyłych na posiedzenie komisji gości i członków, Przewodniczący 
Komisji przedstawił do analizy przez komisję zweryfikowane koszty i oczekiwania 
klubów sportowych.

Następnie Pani Burmistrz przedstawiła swoje stanowisko odnośnie dodatkowych 
środków finansowych w celu poprawy działalności klubów sportowych .Po analizie 
możliwości finansowych Gminy Zdzieszowice i weryfikacji potrzeb 
zainteresowanych klubów Pani Burmistrz stwierdziła iż ewentualna kwota wsparcia 
tych organizacji może wynosić maksymalnie 180. 000,00 zł.



Następnie Komisja zapoznała się z przygotowanymi przez Pracownika Urzędu 
możliwościami otrzymania środków z pomocy UE. Na rzecz rozwoju sportu i 
sposobami ich pozyskiwania J a k  również o informacjach przekazywanych przez 
Urząd zainteresowanym podmiotom o dodatkowych możliwościach finansowania 
działalności organizacji pozarządowych. Komisja zapoznała się z obecnymi 
możliwościami uzyskania pomocy przez zainteresowanych w postaci konkursów i 
grantów o których zainteresowani zostali powiadomieni.

W dalszej części komisja zapoznała się z spisem obiektów sportowych i 
rekreacyjnych będących na stanie gminy oraz stanie faktycznym przed 
rozpoczynającym się sezonem. Komisja wyjazdowa.

V. Podjęto następujące wnioski:

-Komisja akceptuje działania Pani Burmistrz odnośnie dofinansowania klubów 
sportowych z rejonu gminy .Proponuję się przegłosowanie kwoty na najbliższej sesji. 
-Komisja wnioskuje o uzupełnienie składu komisji konkursowej o swojego 
przedstawiciela.
-Komisja wnioskuje o przedstawienie koncepcji na włączenie opieki technicznej 
boisk sportowych z uwzględnieniem opłat za energię elektryczną na poszczególnych 
obiektach sportowych przez MGOKSiR
-Prosimy o odpowiedz do członków komisji dlaczego nie ma barierek ochronnych 
biegnących wzdłuż chodnika idącego przy boisku sportowym w Krępnej, oraz 
dlaczego na takiej inwestycji nie przewidziano dodatkowego wejścia dla kibiców 
drużyny przeciwnej

Program następnego posiedzenia:

Dzień dziecka, program imprez wakacyjnych, + tematy w chwili obecnej nie zgłoszone.

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:

-Planowany kalendarz imprez kulturowo sportowych na terenie gminy

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA: 28.04.2015.

GODZINA: 1515

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował

Marek Skóra



TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA:

GODZINA:

Na tym  protokół zakończono i podpisano:

1) Kowalski Karol -  Przewodniczący obrad

P ro toko low ał/a .........



Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
w dniu 7 kwietnia 2015r.

1) Kowalski Karol -  Przewodniczący obrad

2) Skóra Marek -  Wiceprzewodniczący obrad

3) Grądalska Rita

4) Józefiok Zbigniew

5) Kampa Maria

6) Kazik Klaudia

7) Labisz Brygida

8) Schweda Ewa

Osoby zaproszone:

Imię i nazwisko Funkcja
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