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W pierwszym posiedzeniu Rady Sportu Gminy Tarnowo Podgórne wzięło udział czterech z
siedmiu członków.
Przewodniczący pan Piotr Nowak stwierdził quorum i poprosił pana Bernarda Brońskiego o
omówienie tematu przyznania stypendiów sportowych na 2016 r.
Pan Broński powiedział, że wszystkie wnioski zostały przeanalizowane w oparciu o Uchwałę
Nr LXXX/821/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów
sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Złożono 30 wniosków,
spośród których stypendia przyznano 25 osobom. Następnie Pan Piotr Nowak poddał
głosowaniu propozycję przyznania stypendiów. Wszyscy członkowie byli jednomyślni
oddając głos na tak, za przyjęciem uchwały nr I/2016 Rady Sportu Gminy Tarnowo Podgórne
w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Wójta Gminy
Tarnowo Podgórne za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na 2016 r.
Kolejnym punktem programu było omówienie budżetu na 2016 r. w dziale 926. Pani Ewa
Noszczyńska – Szkurat powiedziała, że kwota przeznaczona na sport w tym roku wynosi
3 246 000 zł, a z inwestycjami i Tarnowskimi Termami to 6 120 000 zł. W Planie Rozwoju
Lokalnego zostały przedstawione szczegółowe informacje na temat planowanych inwestycji.
W 2016 r. zostanie zmodernizowane boisko do koszykówki przy hali sportowej OSiR w
Tarnowie Podgórnym, której łączna wartość ma wynieść 120 000 zł. Oprócz tego w 2016 r.
będzie kontynuowany wykup gruntów pod ścieżki i drogi rowerowe, rozpocznie się budowa
ścieżki pieszo-rowerowej z Jankowic do Lusówka do ul. Admiralskiej, doposażenie siłowni
zewnętrznych w Sadach i Ceradzu Kościelnym.
W kolejnym temacie dot. wysokości dotacji dla stowarzyszeń sportowych pani Ewa
Noszczyńska – Szkurat powiedziała, że ich wysokość wyniosła 1 155 238 zł, a wnioskowano
o 1 353 528 zł.
W sprawach bieżących pan Broński powiedział, że jest po wstępnych rozmowach z osobami,
które w niedalekiej przyszłości chciałyby utworzyć klub pływacki. Poza tym dodał, że będzie
zapatrywał się na wspieranie dyscyplin niszowych takich jak m.in. wrotkarstwo sportowe.

Na zakończenie Przewodniczący zaproponował, aby kolejne posiedzenie odbyło się pod
koniec kwietnia.

