
Rada Miejska 

W Zdzieszowicach

PROTOKÓŁ NR 36/2018

POSIEDZENIA KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 

RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH 

W DNIU 26.02.2018 r

Obradom komisji przewodniczył: KAROL KOWALSKI

I. Obecni wg. listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu

II. Program posiedzenia:

1. Otwarcie i powitanie przybyłych gości i członków komisji.

2. Zapoznanie zebranych z tematami do omówienia na posiedzeniu komisji tj:

• Analiza kosztów działalności klubów sportowych- spotkanie z 

prezesami klubów sportowych

• Tematy w chwili obecnej nie zgłoszone

III. Przebieg posiedzenia:

Ad pkt. 2

• Po powitaniu przybyłych na posiedzenie komisji gości i członków komisji, 

Komisja przeanalizowała koszty działalności klubów sportowych 

działających w gminie. Przybyli na posiedzenie komisji przedstawiciele 

klubów sportowych podzielili się swoimi spostrzeżeniami i przedstawili 

nurtujące ich problemy związane z działalnością ich klubów i przedstawili 

swoje sprawozdania.

>  KORONA KRĘPNA - brak środków na opłatę rachunków 

bieżących(media, energia itp.)

>  MASTERS ZDZIESZOWICE -  prośba o darmowe wejście na 

pływalnię

> GÓRNIK JANUSZKOWICE -  oświetlenie boiska



> KOKSOWNIK -  wyremontować boisko w Rozwadzy łącznie z 

oświetleniem z możliwością korzystania jako obiekt treningowy 

dla wszystkich klubów w gminie.

>  LUKS ROSPONDEK -  projekt na wykonanie toalety

Podjęto następujące wnioski:

1. Zmiana warunków finansowania i rozliczenia dotacji z gminy, scedować niektóre 

obowiązki klubów na MGOKSiR.

2. Masters Zdzieszowice -  prośba o darmowe wejście na pływalnię w celach 

treningowych dla 6 osób reprezentujących naszą gminę na arenie krajowej 

i światowej.

3. Przeanalizować protokół przeglądu nawierzchni boiska w Krępnej i przedstawić 

propozycje poprawy warunków i jakości murawy.

4. Rozpoznać i przeanalizować sprawę utrzymania i opłacania niesprawnych pojazdów 

OSP

Gminy

5. Rozpoznać sprawę oświetlenia boiska w Januszkowicach (4 punkty świetlne)

6. Rozpoznać możliwość sfinansowania kosztów projektu wykonania toalety dla klubu 

Luks Rospondek przez Gminę

7. Przedstawić komisji harmonogram wykorzystania miejskiej hali sportowej.

8. Zwiększenie możliwości przesunięcia środków 2 % w umowie dotacji na 5 %

9. Możliwości wyremontowania boisko w Rozwadzy (sztuczna nawierzchnia) łącznie 

z oświetleniem z możliwością korzystania jako obiekt treningowy dla wszystkich 

klubów w gminie.

10. Rozeznać możliwość wykonania instalacji elektrycznej przy studni głębinowej na 

boisku w Krępnej.

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołował:

Marek Skóra
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Na tym protokół zakończono i podpisano:

1) Kowalski Karol -  Przewodniczący komisji

2) Skóra Marek -  Wiceprzewodniczący komisji

3) Grądalska Rita

4) Józefiok Zbigniew

5) Kampa Maria

6) Kazik Klaudia

7) Labisz Brygida

8) Schweda Ewa
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