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Protokół Nr 21/4/2013 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

i Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dn. 15 listopada 2013 roku 

 
Posiedzeniu przewodniczył Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Turystyki i Promocji. 
 

Ad. 1 

Pan Marcin Marzec stwierdził na podstawie list obecności prawomocność obrad, otworzył 
posiedzenie i powitał zaproszonych gości. 
 

Ad. 2 

Pan Marcin Marzec przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie. 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie informacji o działalności sandomierskich klubów sportowych – omówienie 

perspektyw rozwoju wybranych dyscyplin sportowych. 
4. Wnioski Komisji. 
5. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie.  
 
Ad. 3 

 Pan Marcin Marzec poprosił obecnych o przedstawienie informacji o bieżącej 
działalności klubów sportowych. 
Jako pierwszy głos zabrał Pan  Jerzy Walaszek Prezes Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wisła 
Sandomierz” 
Mówca między innymi przedstawił informacje o działalności klubu. Podkreślił, że oprócz 
podstawowej roli – szkolenia młodych sportowców - klub spełnia rolę wychowawcy.  
W chwili obecnej w klubie ćwiczy 100 osób, 80% budżetu klubu stanowią środki z budżetu 
miasta. Mówił również, że coraz trudniej jest pozyskać sponsorów, dlatego nawet 
najmniejsze obniżenie dotacji dla klubu ma wpływ na jego działalność. Zaapelował: „nie 
można oszczędzać na młodzieży”. 
 Pan Marceli Czerwiński wyraził docenianie dla pracy działaczy stowarzyszenia piłki 
ręcznej i pogratulował osiągnięć. Powiedział, że budżet ‘2014 to budżet oszczędnościowy 
„tak jak wszyscy również  miasto musi wprowadzić oszczędności, nie wszyscy otrzymają 
dotacje w postulowanej wysokości” Poprosił o zrozumienie tej trudnej sytuacji. 
 Pan Maciej Stefański przedstawił informacje o osiągnięciach i działalności MUKS 
„Piątka” Od  2012 roku w ramach programu ministra sportu w Sandomierzu działa siatkarski 
ośrodek szkolny  jako jeden z pięciu w woj. Świętokrzyskim. Otrzymaliśmy w związku z tym  
profesjonalny sprzęt do wykonywania treningów. 
MUKS w roku bieżącym nie wystawił do II ligi drużyny seniorek z braku środków. 
 Pan Paweł Ciżyński reprezentujący Sandomierski Klub Karate omówił działalność 
klubu wśród najmłodszych dzieci. Poinformował  o współpracy ze szkołami, podkreślił jak 
ważne jest dla klubu udostępnianie bazy lokalowej do treningów. Poinformował  
o prowadzonej polityce wydatkowania dotacji. Szkolenie dzieci wymaga szczególnej uwagi  
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i dodatkowych kosztów. Klub stara się pozyskać środki z zewnątrz. Uczestniczy w wielu 

pokazach ponieważ jest to dyscyplina bardzo efektowna zyskuje coraz więcej popularności. 

 Pani Anna Ziółek – Prezes SKS „Wisła” w Sandomierzu przedstawiła informację o 

bieżącej działalności klubu. Powiedziała między innymi o bolączce klubu, to jest braku 

zaplecza do prowadzenia treningów. Stadion nie może być wykorzystany do tego celu. 

Poprosiła o pomoc w tej sprawie.  Jeśli zależy nam na utrzymaniu klubu w III lidze musimy 

mieć gdzie trenować 

W roku 2016 planowana jest reorganizacja Klubu. W ramach tych zmian chcemy podjąć 

współpracę z UKS „Trójka” po to żeby wychować swoją drużynę. 

Uczestnicy dyskusji wyrazili opinie o: 

- polityce kadrowej  (skład drużyny) Klubu  „Wisła” 

- konieczności budowania zaplecza drużyny piłki nożnej poprzez szczególne traktowanie 

młodych zdolnych zawodników, 

Pan Wojciech Jarosz podkreślił, że spotkania zorganizowane w ramach Komisji Nauki  

i Rozwoju świadczą o tym że istnieje potrzeba reorganizacji i zmian w sandomierskim sporcie 

szczególnie w ramach piłki nożnej. Budowanie drużyny z zawodników pochodzących  

z Sandomierza jest możliwe, jednak należy liczyć się z tym, że jest to działanie długofalowe. 

Pan Karol Bury przedstawił dokumentacje fotograficzną działalności Chorągwi Rycerstwa 

Ziemi Sandomierskiej. Uczestnicy spotkania z uznaniem wypowiadali się o działalności 

Chorągwi. 

Ad. 4 

Wnioski: 

I. Utworzenie klas sportowych w innych dyscyplinach sportu np. pływanie 

lekkoatletyka, 

Głosowano: 6 „za” - jednogłośnie 

II. Budowa boiska treningowego dla piłki nożnej, 

        Głosowano: 6 „za” - jednogłośnie 

III. Zwiększenie środków na imprezy kulturalne promujące S-rz np. plenerowe. 

Głosowano: 5 „za”, 0 „przeciwnych”,  1 „ wstrzymujący się” 

Ad. 5 

Pan Marcin Marzec obecnym za udział w spotkaniu, stwierdził wyczerpanie porządku obrad i 

zamknął posiedzenie Komisji. 

 

      Marcin Marzec 

 

    Przewodniczący obrad posiedzenia wspólnego  

        Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 

         Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

 

 

 
 

Protokołowała: R. Tkacz 

 

 


