P R O T O K O Ł NR 1/2014
Z posiedzenia
KOMISJI SPORTU I TRURYSTYKI
Z 15 grudnia 2014 r.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Porządek dzienny posiedzenia:
1. Omówienie i zaopiniowanie projektu budŜetu m.Radomia na 2015 r.
2. Omówienie propozycji do Planu Pracy Komisji na 2015 r.
3. Sprawy bieŜące.
Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z porządkiem dziennym obrad, który
został przyjęty bez uwag.
Ad.1.
Przewodniczący Komisji udzielił głosu Skarbnikowi Miasta – Panu S.Szlachetka,
który zreferował projekt budŜetu m.Radomia na 2015 r.
- 934 884 865 zł
- Planowane dochody w łącznej kwocie
Z tego:
- bieŜące w kwocie
- 861 814 002 zł
- majątkowe w kwocie
- 73 070 863 zł
- Wydatki ustala się w łącznej kwocie
- 944 611 913 zł
Z tego:
- 818 849 009 zł
- bieŜące w kwocie
- majątkowe w kwocie
- 125 762 904 zł
- deficyt budŜetowy w wys.
- 9 727 048 zł
Który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu, ze spłaty udzielonych poŜyczek
oraz wolnych środków.
W dziale 926 – kultura fizyczna i sport na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
w 2015 r. planuje się przeznaczyć kwotę w wys. 15.835 800 zł.
Środki przeznaczone zostaną na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu m.in.:
szkolenie sportowe dzieci i młodzieŜy, Radomską Olimpiadę MłodzieŜy. Powszechną
Naukę Pływania, szkolenia i doskonalenia kadry instruktorskiej, upowszechnianie
sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, organizację imprez sportoworekreacyjnych, stypendia sportowe. Szczegółowy opis planu wydatków zawiera
załącznik nr1 do niniejszego protokołu.
W dyskusji zabrali głos:
- Krzysztof Son ta – poseł RP w sprawie budowy hali sportowej i dokapitalizowanie
MSIR,
- Ryszard Fałek – Przewodniczący Komisji zawnioskował o rozpisanie pkt 3 – kwoty
2,7 mln zł i pkt 5 – kwoty 1.375 zł.
Odpowiedź na powyŜsze zostanie udzielona na piśmie w dniu 29.12.2014 r.
Komisja Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowała projekt budŜetu m.Radomia na
2015 r. w dziale sport i turystyka pozytywnie – za jednogłośnie.
Opinia nr 1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.2.

Przewodniczący Komisji – radny Ryszard Fałek przedstawił projekt Planu Pracy
Komisji na 2015 r i zwrócił się do członków Komisji o przygotowanie na następne
posiedzenie Komisji propozycji do powyŜszego planu.
Ad.3.
Przewodniczący Komisji zwrócił się do członków Komisji o wyznaczenie stałego
terminu posiedzeń.
Jako stały dzień posiedzeń Komisji wyznaczono kaŜdy poniedziałek przed sesją
godz. 16.00.
Przewodniczący Komisji udzielił głosu Kierownikowi referatu sportu i turystki – Panu
M.Paluchowi, który przedstawił propozycje podziału nagród dla medalistów
Mistrzostw Polski.
Radny M.Tyczyński stwierdził, Ŝe system nie jest doskonały i w przyszłości naleŜy go
dopracować.
Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycje nagród dla medalistów Mistrzostw
Polski – za jednogłosnie.
Opinia nr 2 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Na tym posiedzenie zakończono.
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