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Protokół Nr 14/12/2015 

Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

17 września 2015 roku 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca 

Komisji.  

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecny: 

Janusz Czajka, 

Wojciech Czerwiec. 

Ad. 1  

Przewodnicząca obrad stwierdziła, quorum i otworzyła posiedzenie Komisji. 

Ad. 2  

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek przedstawiła projekt porządku obrad i poprosiła o jego 

przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Informacja o działalności sandomierskich klubów sportowych. 

4. Omówienie wniosków do budżetu miasta na 2016 rok w zakresie sportu. 

5.  Wnioski komisji. 

6. Zakończenie obrad. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie.  

Ad. 3, 4 

Komisja zapoznała się z prezentacją multimedialną - Biznesplan Klubu Sportowego SPR Wisła  

Sandomierz „Bądźmy jednym zespołem” – przedstawioną przez Pana J.S.*) 

Mówca wskazał między innymi na: 

- Wizję - ,,Zbudowanie nowoczesnego ośrodka sportowego posiadającego innowacyjne 

inicjatywy, tworzące nowy wyznacznik w otoczeniu usług sportowych” 

- Misję -  ,,Kibice, Młodzież, Przedsiębiorcy – gwarancją silnej pozycji w elicie szczypiorniaka.’’ 

Cele do zrealizowania w sezonie 2015- 2016 i 2016- 2017. Są to między innymi: 

- awans do I-pierwszej ligi,  

- utworzenie Klubu Sponsorskiego,  

- stworzenie stabilnego budżetu,  

- zbudowanie trzonu zespołu,  

- wdrożenie programu dwutorowej kariery sportowców,  

- wprowadzenie sportowego banku pomysłów, zdobycie około 10 inwestorów.  

W sezonie 2017-2018 i 2018-2019 to między innymi:   

- utrzymanie się i zdobycie jak najlepszej pozycji na pierwszo ligowych parkietach, 

- rozpoczęcie przedsięwzięcia związanego z utworzeniem profesjonalnej szkółki piłki ręcznej, 

- wdrożenie programu lojalnościowego.  

W sezonie 2019-2020 i 2020-2021:  

- zbudowanie pełnowartościowego zespołu,  

- próba awansu do ekstraklasy (PGNiG Superliga),  
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- wprowadzenie chociaż trzech wychowanków klubu.  

Pan J.S.*) przedstawił plan założenia Klubu Sponsorskiego przy SPR Wisła Sandomierz. 

Członkostwo w klubie  zapewni promowanie własnej firmy, jak również ułatwi nawiązywanie 

kontaktów z innymi podmiotami gospodarczymi.  Klubowicze będą mieli możliwość 

zaprezentowania i zareklamowania swoich firm przed każdym meczem na utworzonych 

przez klub mini-targach (będą namioty pozwalające zaprezentowanie własnej firmy). Ideą tej 

inicjatywy jest zacieśnienie współpracy pomiędzy lokalnym biznesem,  

a przede wszystkim  udział w rozwoju klubu Wisły Sandomierz.  Składka członkowska  

i możliwości finansowania klubu są zależne od formy wyboru propozycji jaką klub przedstawi 

w cenniku sponsorskim i działaniach marketingowych.  

Komisja zapoznała się z koncepcją utworzenia profesjonalnej Szkółki Piłki Ręcznej przy klubie 

sportowym SPR Wisła Sandomierz  

- zasadami działania szkółki,  

- założeniami programowymi,  

- systemem zarządzania. 

Komisja z zaciekawieniem wysłuchała: 

- informacji o inicjatywie utworzenia Sportowego Banku Pomysłów przy klubie Wisła 

Sandomierz – „ Zmieniajmy wspólnie Wisłę Sandomierz”, 

- podsumowania analizy SWOT z której wynika, że wewnątrz klubu przeważają mocne strony, 

a w otoczeniu szanse, które ułatwiają jego rozwój i  funkcjonowanie.   

W dalszej części spotkania dyskutowano między innymi o: 

 przedstawionych w prezentacji założeniach związanych z wysokości środków pochodzących 

od sponsorów oraz z budżetu miasta. 

Pan M.S.*) – przedstawiciel MUKS „Piątka”- zaprezentował, osiągnięcia klubu. 

Przekazał informację o funkcjonowaniu Siatkarskiego Ośrodka Sportu przy SP Nr 5 w 

Sandomierzu. 

W swoim wystąpieniu między innymi zwrócił uwagę na różnice w prowadzeniu działalności 

sportowej wśród dzieci i młodzieży a działalnością stowarzyszeń.  

Powiedział, że: „Rozwijanie zamiłowania do sportu w szkołach jest z różnych stron 

obwarowane wieloma przepisami. Działacze sportowi, nauczyciele WF i władze miasta były 

przychylne utworzeniu klas sportowych w tym roku szkolnym, niestety zbyt wiele 

uwarunkowań i zewnętrznych i nacisków spowodowało, że te plany nie zostały zrealizowane. 

Czasy sponsorów się skończyły sytuacja gospodarcza  powoduje brak zainteresowania 

sportem szczególnie sportem młodzieżowym. Mówca zwrócił uwagę, że praktycznie dla 

wszystkich byłoby koncentrowanie się na tym co jesteśmy w stanie zrobić czy naprawić. 

Z pewnością należy zastanowić się nad liczebnością klas również w kontekście prowadzenia 

zajęć z wychowania fizycznego. Nauczyciele innych przedmiotów mają do dyspozycji pomoc - 

nauczyciela wspomagającego. Wychowanie fizyczne to lekcja wymagająca od nauczyciela 

ogromnego wysiłku i zaangażowania. Przy dużej liczbie dzieci jest to bardzo stresujące. 

Ponadto mamy do czynienia z uczniami wymagającymi szczególnej troski i o różnym stopniu 

sprawności fizycznej”. 
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Mówca zaapelował o poparcie idei podziału klas ze względu na stopień sprawności fizycznej 

dzieci. 

Zwrócił się do Komisji o poparcie w przekonaniu władz miasta, o konieczności podjęcia 

działań w celu  poprawy struktury prowadzenia lekcji WF oraz wprowadzenie   

w szkołach dodatkowych godzin lekcji Wychowania Fizycznego. Przekonywał, że nie uszczupli 

to budżetu miasta, a efekt będzie osiągnięty, zarówno ze względu na najzdolniejszych jak  

i osoby mało aktywne. 

Podkreślił, że organizacją pracy w szkołach powinni zajmować się profesjonaliści. Praktyka 

jest taka, że rodzice wymuszają na dyrektorach pewne posunięcia i ustępstwa ze szkodą dla 

dzieci. 

Pan Sebastian Wieczorek – Prezes SKS „Wisła” Sandomierz powiedział między innym o: 

- ogromnym wsparciu finansowym ze strony miasta dzięki któremu klub funkcjonuje dalej, 

- trudnościach w pozyskaniu sponsorów dla klubu, 

- planach powołania tzw. Klubu „STO” składającego się z różnych osób (fizycznych  

i prawnych) deklarujących regularne, wpłaty na rzecz klubu, 

- potrzebie zachowania płynności finansowej klubu – „potrzebna jest nam deklaracja ze 

strony miasta o minimum dofinansowania”, 

- planach wystąpienia do KRS o wpisanie klubu jako organizacji pożytku publicznego co 

pozwoli na pozyskiwanie środków pochodzących z przekazywania 1% podatku. 

Pan Marcin Marzec – wypowiadając się w imieniu klubów sportowych - podkreślił potrzebę 

zapewnienia stabilności w finansowaniu klubów z każdej dyscypliny sportu. 

W dalszej dyskusji zwrócono uwagę na coraz skromniejsze środki przeznaczane z budżetu 

miasta na sport kwalifikowany. Kluby w składanych przez siebie wnioskach do budżetu 

zawyżają kwoty dofinansowania, ze względu na tą tendencję. Chociaż pieniądze z miasta są 

pewne to jednak rozłożenie w czasie wypłat tzw. transz powoduje brak płynności ponieważ 

kalendarz rozgrywek piłkarskich – sezon – kończy się w połowie roku kalendarzowego. 

Ad. 5 

Wnioski Komisji: 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu widzi potrzebę wprowadzenia zmian w strukturze 

prowadzenia lekcji Wychowania Fizycznego w szkołach. Komisja zwraca uwagę na trudności 

w osiągnięciu celów wychowawczych ze względu na liczebność klas oraz różny stopień 

sprawności fizycznej dzieci. Komisja prosi Burmistrza o wnikliwą analizę tego zagadnienia. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – wniosek został przyjęty. 

Ad. 6 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła 

posiedzenie Komisji. 

    Agnieszka Frańczak-Szczepanek – Przewodnicząca Komisji 

Protokołowała: Renata Tkacz 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U.2014.782 ze zm.), w zw. z art. 26 ust. 1 pkt  

3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2014.1182 ze zm.). 

 
 


