
Protokół nr 20/12
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

w dniu 25 czerwca 2012 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji R. Kalusa.

Godz. rozpoczęcia – 14:30
Godz. zakończenia –  18:00

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Ryszard Kalus – Przewodniczący Komisji
2. Barbara Wójtowicz – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Henryka Pilna – Sekretarz Komisji
4. Michał Jurewicz – członek 
5. Dariusz Zdunek – członek 
6. Bronisław Kopeć – członek 
7. Józef Potyszka – członek 

Nieobecny radny Zenon Szynka.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich
2. Członkowie Klubów Sportowych:

− Sekretarz Zarządu KS „Piast” Mirosław Mielnik
− Z-ca Prezesa „Towarzystwo Sportowe Parzyce” Maciej Przybylski
− Klub Sportowy „Kwisa” Kierżno Wiesław Osuch
− Miejski Klub Sportowy „Chrobry” Nowogrodziec Leopold Wołoszyn

Temat posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Ocena rozwoju kultury fizycznej i sportu w gminie i mieście za 2011 rok plany na 

2012 rok:
− promocja;
− obiekty sportowe;
− szatnie w klubach sportowych;
− udział w posiedzeniu prezesów klubów sportowych.

4. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad.  1.  Otwarcia  posiedzenia  i  przedstawienia  porządku dokonał  Przewodniczący  Komisji 
R. Kalus.

Ad. 2. Protokół nr 19/12 z dnia 30 maja 2012 r. został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” przyjęciem - 7, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 
0. 

Ad. 3. Prezes Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” Zebrzydowa radny D. Zdunek w swoim 
wystąpieniu przedstawił sytuację w klubie, a mianowicie: klub posiada szatnie na podstawie 



umowy  użyczenia,  w  której  nie  ma  zapisu  dot.  obowiązku  klubu  co  do  wykonywania 
remontów i  napraw kapitalnych.  Obowiązki  te  należą  do właściciela  obiektu  tzn.  Urzędu 
Miejskiego.  Drobne  naprawy  są  robione  we  własnym  zakresie.  Planowany  jest  remont 
kapitalny w III  kw. br.  Obiekt  szatni  wykorzystywany jest  również dla  mieszkańców.  Za 
wykorzystaną  energię  i  wodę  płaci  Klub  z  własnych  środków.  Zakupy  wyposażenia, 
ubezpieczenie zawodników, badania lekarskie itp. Również z własnych środków (przyznanej 
dotacji). 

Odnośnie działalności Klubu Sportowego „Piast” Wykroty obecny na posiedzeniu Pan 
Mirosław Mielnik apelował o zwiększenie środków finansowych na działalność klubu. Z tych 
dotacji,  które są przyznane nie ma możliwości prawidłowego działania klubu. Wnioski do 
budżetu składane są w obowiązującym terminie z wyliczeniem zadań i kwot niezbędnych, a 
otrzymujemy dotację obniżoną. 

Odnośnie  działalności  Miejskiego  Klubu  Sportowego  „Chrobry”  Nowogrodziec 
Prezes Leopold Wołoszyn oświadczył, że rezygnuje z tej funkcji, a przyczyną są zbyt małe 
środki na działalność. Dołożył środki finansowe z własnej kieszeni i nie ma zamiaru robić to 
dalej. 

W swoim wystąpieniu Przeze Klubu Sportowego „Kwisa” potwierdził,  że środki są 
nie wystarczające. 

Z-ca  Prezesa  Towarzystwa  Sportowego  Parzyce  Maciej  Przybylski  –  również  za 
skromne środki na Klub, brak szatni.

Komisja  wysłuchała  również  wypowiedzi  dot.  konieczności  wykonania  w 
miejscowości Kierzno – uporządkowania drogi dojazdowej do boiska porośniętej drzewami i 
krzakami, brak ogrodzenia boiska. 
Zebrzydowa, Parzyce – brak szatni, boiska nie ogrodzone (może dojść do sytuacji, w której 
będzie wymagane ogrodzenie, a jego brak uniemożliwi dopuszczenie drużyn do rozgrywek).
Brak środków na dowóz zawodników na rozgrywki – organizowany jest wyjazd we własnym 
zakresie. 
Kluby zaniechały wypłacania tzn. diet dla młodych zawodników z powodu braku środków. 
Kluby  wskazują  na  sposób  przekazywania  należnych  dotacji  z  Urzędu  Miejskiego, 
sprawniejszy sposób rozliczania, taka sytuacja komplikuje działalność sportową.
Wypożyczanie sprzętu z Gminnego Centrum Kultury i Sportu – jest klub obciążany kwotami 
(wypożyczenie sceny),  a ponosi koszty dowozu i odwozu sprzętu z własnych kieszeni. 
Kluby nie mają środków na utrzymanie trenera, ten wydatek może być finansowany przez 
Urząd Miejski lub Gminne Centrum Kultury i Sportu.

Przewodniczący  Komisji  poprosił  o  pisemne  przekazanie  do  Komisji  wniosków z 
Klubów Sportowych do 05.07.2012 r. 

Wobec  zrealizowania  porządku  posiedzenia  Przewodniczący  Komisji  R.  Kalus  o  godz. 
18:00 zamknął posiedzenie. 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył:

         Henryka Pilna                                                                           Ryszard Kalus
      Sekretarz Komisji                                                                Przewodniczący Komisji 


