PROTOKÓŁ nr 3 /2015
z posiedzenia

Komisji Sportu i Turystyki
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 16.02.2015r.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Porządek dzienny posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu nr 2 z posiedzenia Komisji.
2. Infrastruktura sportowa w Radomiu:
a). szkolna – informacja pisemna,
b). klubów sportowych- informacja pisemna.
3. Wykaz klas sportowych i innowacji w roku szkolnym 2014/2015- informacja
pisemna.
4. Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu dla Klubów i Stowarzyszeń
na „Szkolenie sportowe” - informacja pisemna.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w budŜecie
Miasta Radomia na 2015rok- druk Nr 34 w części dotyczącej sportu.
6. Sprawy bieŜące.
Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z porządkiem dziennym posiedzenia, który
został przyjęty bez uwag.
Ad.1. Protokół z ostatniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2. Przewodniczący Komisji przedstawił Członkom Komisji punkt z porządku i
rozpoczął dyskusję. Radny Leszek PoŜyczka zapytał dlaczego dane zawarte w
informacji pisemnej dotyczące szkolnej infrastruktury sportowej są wg stanu na dzień
30.09.2012r. Mirosław Paluch – Kierownik Biura Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w
Radomiu odpowiedział, Ŝe dane dotyczące roku 2014 są właśnie zbierane przez Wydział
Edukacji, szkoły mają termin na ich dostarczenie do końca lutego 2015r. W systemie
informacji oświatowej figurują na dzień dzisiejszy te dane i właśnie je otrzymali
Członkowie Komisji. Radny Adam Bocheński zaproponował, aby analizę nad częścią
tego punktu odłoŜyć do czasu dostarczenia aktualnych danych. Przewodniczący
przychylił się do prośby i zakończył dyskusję w tym temacie. Komisja informację
pisemną na temat infrastruktury sportowej przyjęła do wiadomości.
Ad.3. Przewodniczący poinformował Radnych, Ŝe wszystkie dane zawarte w informacji
pisemnej stanowią doskonałą bazę poglądową na temat aktualnej sytuacji radomskich
szkół w zakresie klas sportowych jak i innowacji. Ponadto Przewodniczący wyjaśnił
zebranym jaka jest róŜnica między klasą sportową , a innowacją. Pomysł na innowacje
w danej szkole zgłaszany jest przez nauczyciela do dyrektora placówki. Ten zaś
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po zaakceptowaniu pomysłu, przeanalizowaniu atrakcyjności, zasobów, kieruje
go w postaci wniosku do Gminy. Organ prowadzący, jeŜeli zaakceptuje wniosek
finansuje tą innowację ze środków własnych. Istnienie klas sportowych wynika wprost
z przepisów, środki na ich prowadzenie pochodzą z subwencji oświatowej. Wadą tej
formy rozwijania sportu wśród dzieci i młodzieŜy jest liczba beneficjentów, musi ich być
20. Trudno znaleźć często w jednym roczniku tylu chętnych do trenowania jednej
dyscypliny. Radny Leszek PoŜyczka dodał, Ŝe klasy sportowe obowiązują procedury
naboru, zaś
z innowacją jest prościej bo nie ma tam przepisowych procedur.
Radny Kazimierz Staszewski zapytał, jak te klasy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom
klubów sportowych. Kierownik Mirosław Paluch odpowiedział, Ŝe powstało duŜo klas
sportowych i ma
to zdecydowane przełoŜenie na wyniki w współzawodnictwie
szkolnym. Radny Leszek PoŜyczka dodał, Ŝe klasy sportowe i innowacje to dobre
projekty, wykonywane z planem. Od września 2015r. będzie działać szkoła mistrzostwa
sportowego w lekkoatletyce
i koszykówce. Radna Katarzyna Pastuszka –
Chrobotowicz zapytała, czy działalność klas sportowych jest monitorowana.
Przewodniczący Ryszard Fałek odpowiedział, Ŝe jeśli klasa ma patronat klubu, jego
wsparcie, to dla Gminy jest jednoznaczne z potrzebą jej istnienia, jeŜeli zaś nie to teŜ
Gmina ma sygnał co dalej z taką klasą robić. Dyscypliny wspierane przynoszą efekty,
zawodnicy awansują np. piłka ręczna. Piłka ręczna jest dyscypliną bardzo tanią , to
koszt 50-60% zasobów finansowych na siatkówkę czy koszykówkę. Ponadto
współzawodnictwo sportowe, codzienne treningi ma wspaniałe działanie wychowawcze.
Kierownik Mirosław Paluch poinformował Radnych, Ŝe sam system stypendialny bez
w
wsparcia sponsora jest niewystarczający. Zawodnicy wyróŜniający się
poszczególnych dyscyplinach przechodzą do lepszych ośrodków.. Radna Katarzyna
Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, czy los absolwentów klas sportowych jest
monitorowany na wyŜszych szczeblach edukacji szkolnej. Czy Gmina dba o to aby
rokujący zawodnicy kształcili się w swojej dyscyplinie dalej. Radny Dawid Ruszczyk
podkreślił role nawiązania współpracy z klubem. Kierownik Mirosław Paluch
odpowiedział Ŝe musi być patronat klubu.
Ponadto dodał, Ŝe klasy sportowe
w podstawowych szkołach są tylko pływackie, inne dyscypliny są w szkołach o wyŜszym
stopniu edukacji. Przewodniczący Ryszard Fałek dodał, ze kaŜde dziecko i jego rodzic
ma prawo do wyboru drogi edukacji. Jeśli nie będzie chciało kontynuować treningów, ma
do tego prawo. Kierownik Mirosław Paluch poinformował zebranych, Ŝe kluby usiłują
wyławiać szczególnie zdolne dzieci i je prowadzić. Radna Katarzyna Wróbel dodała,
Ŝe raczej rodzice kierują dzieci do szkół o wysokim poziomie nauczania, a nie
sportowych. Przewodniczący Ryszard Fałek odpowiedział, Ŝe niektóre dzieci po szkołach
sportowych dostają się na politechniki. Radny Dawid Ruszczyk zapytał, co z
niezdecydowanymi dziećmi, tymi co same jeszcze nie wiedzą w którym kierunku
kontynuować edukację, czy je jesteśmy w stanie zagospodarować. Radna Katarzyna
Pastuszka – Chrobotowicz dodała,Ŝe czasami wystarczy rozmowa trenera z rodzicami
takiego dziecka. Radny Leszek PoŜyczka odpowiedział, Ŝe tak właśnie jest robione.
Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, co z piłką ręczną w VIII L.O.
zawsze była tam na wysokim poziomie. Kierownik Mirosław Paluch odpowiedział, Ŝe VIII
L.O. zawsze w trzech, czterech dyscyplinach jest w czołówce, jest tam dobra kadra
szkoleniowa. Ponadto dodał,
Ŝe w Radomiu powinna powstać grupa seniorska
siatkówki i piłki ręcznej, poniewaŜ kadra, którą wykształciliśmy wyjedzie trenować do
innych miast. Przewodniczący Ryszard Fałek dodał, ze takiego dziecka nie mamy prawa
zatrzymać jeśli chce się rozwijać. Radny Adam Bocheński podkreślił, ze moŜe warto by
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było lepiej to skoordynować, skupić dzieci trenujące w obrębie placówki. Przewodniczący
zakończył dyskusję w tym punkcie. Komisja przyjęła informacje pisemną do wiadomości.
Ad.4. Komisja przyjęła informację pisemną do wiadomości.
Ad.5. Przewodniczący poprosił Kierownika Mirosława Palucha o zreferowanie zmian
w budŜecie Miasta Radomia w części dotyczącej sportu i turystyki. Mirosław Paluch
poinformował Radnych, Ŝe przesunięcie wydatków między działami klasyfikacji
budŜetowej z działu 926 do działu 801 w kwocie 171 693 w zadaniach własnych gminy i
działu 926 do działu 801 w kwocie 181 510 z zadań własnych gminy do zadań własnych
powiatu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na opłaty za korzystanie z obiektów
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przez szkoły w ramach zajęć lekcyjnych.
Przewodniczący rozpoczął dyskusję , wobec braku głosów zarządził głosowanie.
Za pozytywną opinią projektu uchwały w sprawie: wprowadzenie zmian
w
budŜecie Miasta Radomia na 2015 rok – druk Nr 34 w części dotyczącej sportu
głosowało 8 Radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Opinia Nr 3 Komisji
Sportu i Turystki w sprawie projektu uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Ad.6. Przewodniczący poinformował Radnych o piśmie, które wpłynęło do wiadomości
Komisji od Piotra Kardasia – Prezesa Klubu Sportowego „Rosa -Sport” i Michała Jagiełło
Prezesa MKS Piotrówka skierowanego do Prezydenta Miasta Radomia w sprawie
rozstrzygnięcia konkursu na dotacje. Przewodniczący zaproponował, aby tematem zająć
się na następnej Komisji, na którą zaprosi autorów pisma. Przewodniczący powiadomił
Radnych o staraniach jakie podjął w kwestii zorganizowania konferencji pt. „Wpływ
sportu na wychowanie oraz rozwój dzieci i młodzieŜy”, która jest planowana na kwiecień
2015r. o szczegółach powiadomi Członków Komisji na następnym posiedzeniu Komisji.
Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Komisji
Ryszard Fałek
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