PROTOKÓŁ nr 6/2015
z posiedzenia

Komisji Sportu i Turystyki
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 11 maja 2015 roku
Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji oraz zaproszeni Goście wg listy obecności,
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Pan Ryszard Fałek Przewodniczący Komisji,
który powitał wszystkich Członków Komisji oraz zaproszonych Gości.
Porządek dzienny posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów nr 4 i 5 z posiedzeń Komisji.
2. Perspektywy rozwoju i awansu ligowego radomskiej piłki ręcznej.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
4. Sprawy różne. Informacja na temat liczby uczniów oraz infrastruktury sportowej
na podstawie danych przekazanych przez szkoły i placówki na rok szkolny
2014/2015 – aktualizacja danych.
Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z porządkiem dziennym posiedzenia,
zaproponował aby po przyjęciu protokołów omówić pkt 4, w którym będę zaopiniowane
projekty uchwał na najbliższą sesję, następnie punkty 2 i 3. Zmieniony porządek został
przyjęty bez uwag.
Ad.1. Protokoły nr 4 i 5 z posiedzeń Komisji zostały przyjęte jednogłośnie.
Ad.4. Nawiązując do posiedzenia z 23.03.2015r, na którym omawiany był temat Centrum
Informacji Turystycznej. Przewodniczący Komisji zapytał Członków czy są jeszcze pytania
do tego zagadnienia. Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący Komisji udzielił głosu Pani Magdalenie Szczepanik kierownik referatu
Centrum Organizacji Pozarządowych, która zreferowała Sprawozdanie z realizacji
„Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi
na 2014 rok”. Pani Magdalena Szczepanik poinformowała Członków Komisji o obowiązku
ustawowym opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej i przedstawienia Radzie
Gminy w/w dokumentu.
Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze wskaźnikami określonymi
w Programie Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi
na 2014 rok przyjętym uchwałą Nr 630/2013 Rady Miejskiej 04 listopada 2013r.
i na podstawie danych zgromadzonych przez Referat Centrum Organizacji Pozarządowych
Kancelarii Prezydenta Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz informacji podanych przez
Wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne Gminy Miasta Radomia w zakresie ich
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na wstępie opracowania zawarta jest
statystyka organizacji pozarządowych w Radomiu, w naszym mieście na 31.12.2014r.
istniało 582 organizacje, przeważają w nich organizacje sportowe (93). Sprawozdanie
zawiera informacje na temat finansowych form współpracy ( dotacje konkursowe,
pozakonkursowe) i pozafinansowych (m.in. działalność szkoleniowa, doradcza,
inkubacyjna,
integracyjna
III sektor Centrum
Organizacji
Pozarządowych).
Przewodniczący Komisji Ryszard Fałek zapytał, dlaczego na wypoczynek letni dzieci
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w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kierowane są
tylko dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, według logiki takiej młodzieży powinna towarzyszyć
młodzież z rodzin wydolnych społecznie, po to aby dzieci się od siebie nawzajem uczyły
prawidłowych zachowań, czy to regulują jakieś przepisy. Magdalena Szczepanik
Kierownik COP odpowiedziała, że powyższe zasady wynikają z wytycznych i rekomendacji
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do których muszą się
stosować Gminy, osobiście ma zdanie zgodne z Przewodniczącym. Radna Katarzyna
Pastuszka – Chrobotowicz zapytała czy w w/w dokumencie są określone wskaźniki, jeśli
tak, czy zostały one w 100% osiągnięte. Magdalena Szczepanik odpowiedziała, że są one
nakreślone, są nimi np. liczba organizacji, która przystąpiła do konkursów, liczba
organizacji, która otrzymała dofinansowanie, liczba przeprowadzonych konkursów,
sprawozdanie opisuje stopień zrealizowania założeń Programu. Radny Leszek Pożyczka
zapytał, czy wskaźnikiem jest również liczba przekazanych ngo środków finansowych.
Magdalena Szczepanik odpowiedziała, że tak, liczba środków określana jest w uchwale
budżetowej. Przewodniczący zakończył dyskusję, Komisja przyjęła sprawozdanie
do wiadomości.
Przewodniczący poprosił Mirosława Palucha Kierownika Biura Sportu i Turystyki
o zreferowanie zmian dot. sportu i turystyki w projekcie uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok – druk nr 66. Mirosław
Paluch poinformował Radnych, że zasadnicza zmiana wynika ze zwiększenia planu
dochodów i wydatków w dziale 926 w kwocie 620 000 w zadaniach własnych gminy
w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego
Programu rozwoju Bazy Sportowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boisk
szkolnych. Przewodniczący Ryszard Fałek zapytał których placówek oświatowych to
dotyczy, gdzie będą boiska. Mirosław Paluch odpowiedział, że przy PSP nr 20
ul. Malenicka, PSP nr 29 przy ul. Ceglanej, ZSO nr 4 ul. Osiedlowa i PG nr 11 przy
ul. Kujawskiej19. Radny Kazimierz Staszewski podkreślił, że w ostatnich latach dużo
zostało zrobione w poprawie infrastruktury szkolnej sportowej, jednak cały czas są braki,
jak PSP nr 3. Przewodniczący Ryszard Fałek zgodził się z argumentacją Radnego,
dodał, że sytuację w infrastrukturze szkolnej sportowej opisuje Informacja na temat liczby
uczniów oraz infrastruktury sportowej na podstawie danych przekazanych przez szkoły
i placówki na rok szkolny 2014/2015 – aktualizacja danych, którą Radni dziś otrzymali.
Przewodniczący zakończył dyskusję i zarządził głosowanie. Komisja jednogłośnie
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Miasta Radomia na 2015 rok – druk nr 66. w części dot. sportu i turystyki. Opinia nr 4
Komisji stanowi załącznik do protokołu.
Ad.2 Przewodniczący Komisji udzielił głosu Przedstawicielom Klubów Sportowych
reprezentującym dyscyplinę - piłka ręczna, prosząc ich o zaprezentowanie własnych
stanowisk i perspektyw rozwoju tej dyscypliny w Radomiu. Piotr Włoskiewicz z UKS
Delta Radom poinformował Członków Komisji o genezie powstania klubu, o jego
strukturze szkoleniowej w sezonie 2015/2016 ( trzy klasy sportowe w V LO
im Traugutta, 3 klasy w PG nr 8 przy ul. Piastowskiej, 1 klasa w PG nr 10 przy
ul. Długojowskiej 6, działaniach wolontariackich w PSP nr 18, 3 i 1), sukcesach
zawodniczek( m.in. V miejsce w finale Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych w sezonie
2013/2014 i III miejsce w Mazowieckiej Lidze Juniorek w sezonie 2014/2015), kosztach
utrzymania zespołu w 2 lidze w sezonie 2015/2016 -57 000, kosztach utrzymania
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zespołów młodzieżowych:(juniorki i młodziczki) – 40 600 i planach na przyszłość, którym
jest awans do I ligi (koszty utrzymania zespołu w I lidze to 194 500), nawiązanie
współpracy międzynarodowej z Niemcami, Czechami I Ukrainą. Klub korzysta
z dofinansowania Gminy Miasta Radomia, jednak jest ono niewystarczające jeśli chce się
myśleć o awansie. Drużyny, które są lepiej finansowane łatwiej i szybciej osiągają efekty.
Mirosław Paluch Kierownik Biura Sportu i Turystyki zapytał, co oznacza wolontariat
w PG nr 10. Piotr Włoskiewicz odpowiedział, że dyrektor placówki zgromadził dzieci
trenujące w jednej klasie i zezwolił na bezpłatne korzystanie z infrastruktury sportowej
w szkole w ramach treningów, prowadzonych przez trenerów wolontariuszy.
Przewodniczący Ryszard Fałek zapytał ile wynosi dotacja dla Klubu z Gminy Miasta
Radomia. Piotr Włoskiewicz odpowiedział, że 35 000. Radny Leszek Pożyczka zapytał
ile dodatkowych godzin zajęć mają uczniowie w PG nr 10 i szkołach podstawowych. Piotr
Włoskiewicz odpowiedział, ze w PSP -2 godz. dodatkowe, a PG nr 10- 6 godzin. Radny
Leszek Pożyczka zapytał dlaczego jest tak, że możliwość treningów w wielu
dyscyplinach kumuluje się w jednej szkole. Piotr Włoskiewicz odpowiedział, że jest to
uzależnione od kilku czynników: obecność w takiej szkole chętnego nauczyciela do
zajęcia się tym przedsięwzięciem, odpowiednia baza, infrastruktura, otwartość dyrektora
i lokalizacja szkoły, atrakcyjna aby dzieci chciały do niej chodzić na zajęcia.
Przewodniczący Ryszard Fałek podkreślił, że system szkoleniowy zaprezentowany
przez Pana Piotra Włoskiewicza jest dobry, obejmuje wszystkie szczeble edukacji, cele
przed Klubem są ambitne, a sam trener bardzo zaangażowany i wytrwały. Mirosław
Paluch Kierownik Biura Sportu i Turystyki zapytał jakie jest oczekiwanie finansowe Klubu
od Gminy i na jakie środki Klub może liczyć od sponsorów. Piotr Włoskiewicz
odpowiedział, że 35 000 to za mało. Chce aby Klub był dofinansowywany wyższej.
Sponsorzy zawsze pytają o to ile dany podmiot otrzymuje od Gminy, szacują jakie korzyści
promocyjne mogą otrzymać od Klubu, czy zawodniczki startują w wielu rozgrywkach na
terenie całej Polski. Radny Wiesław Wędzonka zapytał, czy Klub policzył wszystkie
środki jakie otrzymuje od Gminy, np. te z bezpłatnych użyczeń obiektów, brak partycypacji
w kosztach mediów, bo dopiero ta kwota jest ostateczną sumy środków, jakie otrzymuje
od Gminy. Piotr Włoskiewicz zgodził się z wypowiedzią Radnego, jednak nadal środki te
są niewystarczające dla możliwości rozwoju Klubu, złożył do Gminy ofertę na 142 tysiące,
otrzymał 35 tysięcy, brakuje 100 tysięcy, a potrzeby jego zawodniczek
są
udokumentowane i zasadne. Mariusz Grela KS Uniwersytet Radom poinformował
Członków Komisji, że Klub, który reprezentuje, w tej formie istnieje od dwóch lat. Skupia
wokół siebie chłopców, Gmina Miasta Radomia dofinansowuje Klub w wysokości 80
tysięcy. W planach mają uzyskanie awansu do I ligi, pozyskanie zawodników, także tych
z Radomia, którzy odeszli do lepszych drużyn w innych miastach. Prowadza klasy
sportowe w ZSO nr 4, współpracują z PSP nr 9 i 13. Brakuje im kadry trenerskiej, w tym
celu nawiązali współpracę z uczelnią, aby kształcić studentów w tym kierunku.
Przewodniczący Ryszard Fałek wyraził sugestię, że gdyby UTH umożliwiał uzyskanie
tytułu magistra na kierunku wychowanie fizyczne było by im łatwiej, ponadto zapytał jaki
% studentów wchodzi w skład drużyn. Mariusz Grela odpowiedział,
że w zespole
seniorskim trenuje obecnie 7 studentów. Ponadto Mariusz Grela przybliżył Radnym
koszty funkcjonowania drużyn na poziomie I ligi ( ok 350 000) i super ligi ( ok 1 600
000), podkreślając, że piłka ręczna to najtańsza gra zespołowa. Oczekują większego
wsparcia od Gminy. Mirosław Paluch zapytał, czy Klub jest w stanie określić, przy
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znalezieniu sponsorów, jakiej sumy środków będzie potrzebował od Gminy. Radny
Wiesław Wędzonka, dodał, że jeśli Klub znajdzie sponsorów, to Gmina rozważy dołożenie
środków, teraz obowiązują zasady dot. przyznawania stypendiów, są dobre, jeśli będą
potrzebne zmiany, Gmina jest otwarta na dyskusję. Ponadto zapytał, od jakiego poziomu
rozgrywek sponsorzy są zainteresowani współpracą. Piotr Włoskiewicz odpowiedział, że
od I ligi. Mirosław Paluch poinformował Radnych, że jest planowane w Urzędzie
spotkanie dotyczące zasad finansowania sportów zespołowych. Radny Wiesław
Wędzonka zapytał jaki jest wkład Uniwersytetu w działania Klubu. Mariusz Grela
odpowiedział, że UTH nieodpłatnie użycza im obiekty, przez plan naprawczy Uczelni w
tym sezonie nie ma mowy o innej formie, podjęli rozmowy z Władzami Uczelni na
przyszłość, mogą liczyć na stypendia, bezpłatny akademik. Przewodniczący Komisji
zakończył dyskusję w tym punkcie.
Ad.3 Przewodniczący Komisji poinformował Członków o piśmie, jakie do Prezydenta
Miasta Radomia skierowali Piotr Kardaś z KS Rosa-Sport i Michał Jagiełło z MKS Piotrówka
w sprawie uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu na dotacje dla klubów sportowych.
Ponadto Przewodniczący zapoznał Radnych z odpowiedzią Prezydenta Miasta,
skierowaną do Przewodniczącego Rady Miejskiej w/w sprawie, w której Prezydent Miasta
informuje, że zagadnienie poruszane w piśmie zostało omówiona na spotkaniu z autorami
pisma w Urzędzie Miejskim. W związku z faktem, że pismo Panów P. Kardaś i M. Jagiełło
wpłynęło również do Komisji zaprosił obu, na dzisiejsze posiedzenie celem wyjaśnienia,
czy kwestie poruszane w piśmie zostały wyjaśnione. Przewodniczący Komisji Ryszard
Fałek poprosił Mirosława Palucha o przybliżenie Członkom w/w tematu. Mirosław Paluch
zreferował Zebranym przebieg spotkania u Sekretarza Miasta Pana Rafała Czajkowskiego,
w którym uczestniczył też Pan Mateusz Tyczyński Dyrektor Kancelarii Prezydenta,
w którym brali udział Pan Roman Saczywko i Pan Piotr Kardaś. Podczas spotkania
omówione zostały kryteria podziału środków finansowych w konkursie. Gmina planuje
spotkanie z innymi klubami, celem wypracowania nowego systemu, zbiera sugestie
zmian. Radny Wiesław Wędzonka zapytał, cz te propozycje przeszły przez Radę Sportu,
która jest organem doradczym, merytorycznym, odpowiada za kształtowanie polityki
sportowej w Radomiu. Chciałby poznać stanowisko Rady w tym zakresie, aby móc
podejmować decyzje, szczególnie te finansowe. Radny Kazimierz Staszewski poprosił
Prezesa Romana Saczywko o przybliżenie Członkom Komisji intencji Klubu ROSA-Sport.
Prezes Roman Saczywko poinformował Radnych, że pismo które skierował do
Prezydenta Miasta, miało na celu wywołanie dyskusji, na temat zasad udzielania dotacji
klubom sportowym. Chciałby jednolitych, klarownych, wręcz tabelkowych reguł
przyznawania środków finansowych. Zasady jednakowe dla wszystkich są sprawiedliwe,
każdy Klub wie na czym stoi, na jakie środki może liczyć, nie ma wtedy podejrzenia
o uznaniowość przyznawanych kwot dotacji. Radny Wiesław Wędzonka zapytał, czy wg
Rosy-Sport cały system finansowania sportu w Gminie jest nieodpowiedni. Prezes
Roman Saczywko odpowiedział, że nie, bo system stypendialny jest bardzo dobry.
Radny Wiesław Wędzonka zapytał czy KS Rosa-Sport ma własną propozycję zasad.
Prezes Roman Saczywko odpowiedział, że mają, mogą ją przelać na dokument, który
złożą do Gminy. Przewodniczący Komisji Ryszard Fałek zaznaczył, że zanim
stworzymy wspólnie z klubami nowe zasady, trzeba sprawdzić, czy te, które już istnieją są
przestrzegane. Komisja Sportu i Turystyki ma zadanie, aby wypracować nowe
rozwiązania . Mirosław Paluch poprosił, żeby Urząd Miejski koordynował prace na
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nowymi zasadami. Po ich wypracowaniu przekaże je do zaopiniowania Radzie Sportu
i Klubom sportowym. Radny Adam Bocheński poprosił aby Członkowie Komisji zostali
poinformowani i zaproszeni na spotkania dotyczące zmiany zasad przyznawania środków
finansowych Klubom. Mirosław Paluch odpowiedział, że przekaże prośbę Radnych
do Sekretarza Miasta.
Przewodniczący Komisji Ryszard Fałek poinformował Radnych o piśmie Pana Piotra
Miłkowskiego złożonym w imieniu Sportowców Radomskich do Komisji w sprawie
przywrócenia możliwości startu w Radomskiej Olimpiadzie Młodzieży, w swoich
dyscyplinach, zawodników trenujących w klubach. Podkreślił, że zgadza się z autorem
pisma. Jedni uczniowie są dobrzy w chemii, inni w w historii, a jeszcze inni w sporcie. Nie
można tym ostatnim odbierać prawa do reprezentowania szkoły w rozgrywkach
sportowych i odnoszenia w tej dziedzinie sukcesów. Dzisiejsze zasady im to
uniemożliwiają. To tak jakby wykluczyć uczestników kółek zainteresowań z olimpiad
przedmiotowych. Radny Leszek Pożyczka zaznaczył, że każda grupa i ta wyróżniająca
się w nauce i ta w sporcie jest honorowana dyplomami za osiągnięcia na uroczystości
zakończenia roku szkolnego. Radny Wiesław Wędzonka zaznaczył, że życie szkolne
dziecka trenującego sport jest bardzo trudne, ma ono proporcjonalne mniejszą liczbę
czasu na naukę, niż te dzieci, które nie trenują. Nauczyciele rozliczają zaś z wyników, prac
domowych, sprawdzianów, nie zważając na to ile, i dlaczego tak mało ktoś się nauczył.
Sam to przeżył, jego córka trenowała sport. Dobrze jest, kiedy te dzieci maja szansę
pokazać na tle szkoły, że są w czymś innym bardzo dobre. Przewodniczący Ryszard Fałek
poprosił o zabranie głosu Pana Jarosława Ludwińskiego z Szkolnego Związku sportowego,
poprosił o wyjaśnienie skąd wzięły się te postanowienia. Prezes Jarosław Ludwiński
poinformował Radnych, że wynika to z rekomendacji Ministerstwa Sportu, które wyżej
ceni sobie sport powszechny, podnoszenie aktywności fizycznej dzieci. Związek
proponował, aby wprowadzić dwie rywalizacje, jedną dla zawodowców, inną dla
amatorów, zastanawiali się także nad ograniczeniem liczby dzieci, które mogą startować
w olimpiadzie- trenujących zawodowo z danej szkoły, czy też nad zasadą, że start dziecka
w jednej dyscyplinie wyklucza start w innej.
Radna Katarzyna Pastuszka –
Chrobotowicz podkreśliła że nie rozumie ograniczeń startu tego samego dziecka w kilku
dyscyplinach, dzieci, które lubią sport powinny startować w czym chcą. Zasada powinna
być prosta startują wszystkie, a lepsze wygrywają. Radny Wiesław Wędzonka zapytał,
czy rekomendacje ministerstwa eliminują z rozgrywek tylko dzieci trenujące w konkretnej
dyscyplinie, a w pozostałych mogą one uczestniczyć. Prezes Jarosław Ludwiński
odpowiedział, że tak. Dodał, ze decyzja ministerstwa była przed rozpoczęciem
Młodzieżowej Olimpiady Młodzieży konsultowana z nauczycielami w Radomiu, przyjęli ją.
Przewodniczący Komisji Ryszard Fałek odpowiedział, że nie wszyscy nauczyciele
pochwalają takie zasady uczestnictwa w olimpiadzie, mówili o tym m.in. na konferencji
20.04.2015r. w Resursie Obywatelskiej, której organizatorem była Komisja. Radny
Wiesław Wędzonka zaznaczył, że jeśli istnieją olimpiady tematyczne przedmiotowe
i startują w nich dzieci uzdolnione przedmiotowo to analogicznie dzieci dobre i bardzo
dobre w sporcie powinny mieć możliwość uczestniczenia we własnych olimpiadach.
Radny Adam Bocheński zapytał, czy decyzja Ministerstwa jest obligatoryjna czy
fakultatywna dla Gminy. Prezes Jarosław Ludwiński odpowiedział, że jest to
rekomendacja, sugestia a nie prawo. Jednakże jeśli w naszej Gminie dopuścimy takie
dzieci do rozgrywek to w innych Gminach i tak nie będą mogły startować w trenowanych
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przez siebie dyscyplinach. Ministerstwo chce takie rekomendacje w przyszłym roku
szkolnym wprowadzić też do szkół ponadgimnazjalnych. Wszyscy Radni podkreślili,że jest
to mało sprawiedliwe rozwiązanie. Radny Wiesław Wędzonka zaznaczył, że należy
wypracować nowe rozwiązania systemowe w tym temacie. Przewodniczący Komisji
Ryszard Fałek zapytał Członków, jaki jest ich stosunek do propozycji eliminacji
z rozgrywek szkolnych uczniów uprawiających sport w klubach, Radni w głosowaniu 3
było przeciw, 0 za, 4 wstrzymało się od głosu. Komisja przyjęła pismo Pana Piotra
Miłkowskiego do wiadomości.
W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim
obecnym za przybycie i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji
Ryszard Fałek
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