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Protokół Nr 2/2015

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

W dniu 3 luty 2015

Obradom Komisji przewodniczył: KAROL KOWALSKI

I. Obecni : wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu

II. Program posiedzenia:

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

a) Analiza kosztów klubów sportowych z terenu miasta i gminy na podstawie
otrzymanych materiałów.- zapoznanie członków komisji z pismem od kibiców i 
sympatyków MKS- u RUCH ZDZIESZOWICE

3. Uwagi i wnioski uczestników komisji.
4. Sporządzenie i podpisanie protokołu oraz zaakceptowanie terminu i tematu 

następnego posiedzenia komisji.

III. Przebieg posiedzenia:

Ad 2 pkt. a)
Po powitaniu, Kierownik referatu finansowego przedstawił sytuację finansową w 
oparciu o przyjęty budżet, poinformowano komisję o środkach budżetowych 
przeznaczonych na sport i działalność klubową w gminie.

Komisja po zapoznaniu się z raportami kosztów klubów sportowych Gminy 
Zdzieszowice poprosiła o komentarz przedstawiciela Urzędu Pana Piotra Leboka. 
Członkowie komisji zadawali pytania odnośnie niskiego budżetu na sport w gminie, 
oraz możliwościach dofinansowania budżetu z innych środków. Ze względu na 
otrzymanie sprawozdań finansowych w dniu komisji , uniemożliwiło wyczerpującą



analizę sprawozdań i wielu niejasności z nim związanych. Komisja podjęła decyzję o 
konieczności ponownego spotkania w ww. temacie.

IV. Podjęto następujące wnioski:

Ze względu na brak dostatecznej wiedzy odnośnie potrzeb finansowych poszczególnych 
klubów sportowych proponujemy zaprosić Prezesów klubów w celu dogłębnego 
przedstawienia sytuacji działalności poszczególnych jednostek.

Podjęcie rozmów z władzami miasta w sprawie wykorzystania sprzętu do utrzymania 
jakości boiska piłkarskiego zarządzanego przez MGOKSiR przez inne kluby sportowe z 
rejonu Gminy Zdzieszowice, oraz rozważenie możliwości wynajmu sprzętu przez 
jednostki zewnętrzne.

Przedstawienie propozycji nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej do dyspozycji 
klubów z miasta i gminy.

V. Program następnego posiedzenia

Cd . analizy kosztów poniesionych przez kluby sportowe w oparciu o rozszerzone 
wiadomości na temat finansów i działalności..+ tematy w chwili obecnej nie zgłoszone.

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:
1) Roczne sprawozdanie z działalności klubów. Za rok 2013/14- Prosimy o 

przesłanie materiałów źródłowych do członków komisji z siedmiodniowym 
wyprzedzeniem.

2) Zaprosić na spotkanie komisji Prezesów Klubów Sportowych.
3) Zaprosić na spotkanie komisji Panią Burmistrz.

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA: 03.03.2015.

GODZINA: 1515

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował

Marek Skóra



TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA:

GODZINA:
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Na tym protokół zakończono i podpisano:

1) Kowalski Karol -  Przewodniczący obrad

2) Grądalska Rita

3) Józefiok Zbigniew

4) Kampa Maria

5) Kazik Klaudia

6) Labisz Brygida

7) Schweda Ewa

8) Skóra Marek

Protokołował/a 'O —




