PROTOKÓŁ nr 2 /2015
z posiedzenia

Komisji Sportu i Turystyki
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 12 stycznia 2015r.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Porządek dzienny posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Zima-ferie w mieście, propozycje dla dzieci i młodzieŜy -informacja na piśmie
3. Kryteria przyznawania dotacji dla Klubów i Stowarzyszeń sportowych na 2015r. informacja na piśmie.
4. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2015r.
5. Sprawy bieŜące.
Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z porządkiem dziennym posiedzenia, który
został przyjęty jednogłośnie.
Ad.1. Protokół z ostatniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2. Przewodniczący Komisji udzielił głosu Rafałowi Czajkowskiemu Sekretarzowi
Miasta Radomia, który zreferował propozycje dla dzieci i młodzieŜy na ferie zimowe w
mieście. Następnie Przewodniczący rozpoczął dyskusję. Głos zabrał Radny Wiesław
Wędzonka, który zapytał dlaczego atrakcje organizowane podczas ferii w mieście są dla
dzieci odpłatne. Sekretarz Miasta Pan Rafał Czajkowski wyjaśnił , Ŝe dzieci z rodzin
mniej sytuowanych mają zajęcia dofinansowywane przez MOPS. Mirosław Paluch –
Kierownik Biura Spotu i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Radomiu dodał Ŝe są to ceny
preferencyjne. Przewodniczący Komisji dodał, Ŝe jednostki kultury w naszym mieście
dysponują tylko budŜetem na wynagrodzenia i utrzymanie bieŜące budynków nie mają
więc środków na zorganizowanie bezpłatnych ferii dla dzieci, to wniosek na przyszłość
aby instytucje te miały na to zadanie zabezpieczone środki w budŜecie miasta. Radny
Leszek PoŜyczka stwierdził, iŜ wszystkie dzieci i młodzieŜ, które są zainteresowane
zorganizowaną formą odpoczynku w ferie w mieście są nią objęte. Mirosław Paluch
Kierownik Biura Sportu i Turystyki poinformował zebranych, Ŝe wszystkie obiekty
sportowe funkcjonują, lodowisko cieszy się szczególnie duŜą popularnością.
Przewodniczący zarządził głosowanie. Informacja pisemna dotycząca zima-ferie
w mieście, propozycje dla dzieci i młodzieŜy została przyjęta jednogłośnie.
Ad.3. Przewodniczący poprosił Mirosława Palucha Kierownika Biura Sportu i Turystyki
Urzędu Miejskiego w Radomiu o zreferowanie kryteriów przyznawania dotacji dla Klubów
i Stowarzyszeń Sportowych na 2015r. Mirosław Paluch zreferował zasady obowiązujące
w 2015r. Poinformował zebranych, Ŝe zasady te wynikają z ogłoszeń konkursowych
i uchwały o sporcie, są takie same od trzech lat. Dotyczą klubów sportu wyczynowego.
Powiadomił takŜe zebranych o rozstrzygnięciu przez Prezydenta Miasta Radomia w dniu
dzisiejszym konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie
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Gminy Miasta Radomia na 2015r. Przewodniczący rozpoczął dyskusję. Radny Wiesław
Wędzonka zaproponował aby zorganizować wspólne posiedzenie nowo powołanej Rady
Sportu z Komisją Sportu i Turystyki Rady Miejskiej W Radomiu. Następnie
Przewodniczący zarządził głosowanie. Komisja informację na piśmie dot. kryteriów
przyznawania dotacji dla Klubów i Stowarzyszeń sportowych na 2015r. przyjęła
jednogłośnie.
Ad.4. Przewodniczący przedstawił członkom plan pracy komisji na 2015r. Następnie
rozpoczął dyskusję. Radna Katarzyna Pastuszka - Chrobotowicz zaproponowała
rozszerzenie planu prac Komisji o informację o sytuacji Centrum Informacji Turystycznej.
Przewodniczący dodał ten punkt do planu pracy Komisji na 2015r. Przewodniczący
zarządził głosowanie. Komisja przyjęła jednogłośnie Plan Pracy Komisji na 2015r. Plan
Pracy Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu stanowi załącznik
do protokołu.
Ad.5. Nie było spraw
Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Komisji
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