
PROTOKÓŁ 4/VI/2020, z dnia 16.10.2020 

z  posiedzenia Rady Sportu Gminy Pobiedziska VI kadencji, w dniu 08.10.2020r.  

w Sali sesyjnej UMiG, ul. Kościuszki 4, w Pobiedziskach 

godz. rozpoczęcia: 16.00 

godz. zakończenia: 17.30  

 

1. Przewodniczący Rady Sportu, Piotr Wala, przywitał zebranych i otworzył posiedzenie 

Rady Sportu przy obecności pięciu członków Rady  (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu). Przewodniczący zatwierdził prawomocność obrad. Gościnnie w 

posiedzeniu brali udział przedstawiciele UKS Smecz, UKS Zalew Jerzykowo oraz Prezes 

MGKS Huragan. Przewodniczący odczytał porządek obrad. 

2. Został przyjęty protokół z posiedzenia Rady Sportu w dniu 04.05.2020 r. 

a) w odniesieniu do punktu 3, Protokołu posiedzenia z 04.05.2020r., Dyrektor OSiR, Jakub 

Waligóra poinformował, że ze względu na utrzymujące się obostrzenia w wyniku pandemii 

koronawirusa, nie jest możliwe zorganizowanie Gali Sportu, z oficjalną prezentacją laureatów 

nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe. 

3. Głównym tematem spotkania było podsumowanie sytuacji stowarzyszeń i klubów 

sportowych w Gminie Pobiedziska w czasie pandemii. Głosy zabierali członkowie Rady 

Sportu jak i przybili goście: 

a) UKS Smecz, Monika Glińska i Robert Andrzejewski:  

- problem ze zmniejszoną liczbą uczestników treningów, tym samym konieczność 

aneksowania umowy na dotację celową od UMiG, na zadanie z obszaru rozwój 

kultury fizycznej 

- dodatkowe koszty dezynfekcji sprzętu oraz zużycie sprzętu spowodowane 

wymogami sanitarnymi, 

b) Paweł Stępka, członek Rady Sportu: 

- nieuzasadnione spotkanie Rady, gdy dynamicznie wprowadzane są zmiany odgórne w 

realizowaniu zajęć sportowych, podporządkowanych reżimowi sanitarnemu, 

- wyrażenie WNIOSKU do Pana Burmistrza o rozszerzenie dostępności hal sportowych, 

którymi dysponują szkoły, pod katem prowadzenia zajęć dla dorosłych mieszkańców naszej 

Gminy, 

c) Shotokan Raven, Maciej Bortkiewicz: 

- niedostępność obiektów szkolnych we wrześniu, dla stowarzyszeń, które nie są UKS-ami, 



- brak precyzyjnych wytycznych dla dyrektorów szkół, którzy w asekuracyjny sposób 

podchodzili do sportowych organizacji pozarządowych, w zakresie udostępniania hal 

sportowych, 

d) MGKS Huragan, Grzegorz Krawczyk: 

- fakt scedowania odpowiedzialności za udostępnienie hal sportowych na dyrektorów szkół 

spowodował trudności w nawiązaniu współpracy zakresie wynajmu pomieszczeń i boisk, 

- istnieje ogromna potrzeba PUBLIKOWANIA do wiadomości ogólnej, zwłaszcza dla 

organizacji sportowych, harmonogramu dostępności hal w placówkach oświatowych i 

sportowych w gminie. Warto taką informację przygotować już na początku sezonu i 

uaktualniać regularnie. 

e) Dyrektor OSiR, Jakub Waligóra: 

- z zachowaniem reżimu sanitarnego, dostępne są obiekty sportowe OSiR.  

- jest to możliwe, równocześnie realizując rządowe wytyczne, 

f) UKS Zalew Jerzykow, Tomasz Preiss i Michał Zaparty: 

- kajakarstwo jest w tej lepszej sytuacji, że zajęcia są w otwartej przestrzeni, więc łatwiej 

utrzymać aktywność w czasach pandemii, 

- duże i wzrastające zainteresowanie dzieci i młodzieży tą dyscypliną sportu, 

- padło pytanie do OSiR, czy kajaki będące na stanie Ośrodka Sportu mogą być 

wykorzystywane przez UKS Zalew? 

4.       Podsumowanie perspektywy dla organizacji sportowych na przyszłość: 

- widoczny wzrost kosztów udziału w zawodach, 

- wzrost kosztów transportu zawodników /wymogi sanitarne/ 

- wyższe koszty wynajmu hal. 

5.   Na posiedzeniu, jednogłośnie podjęto uchwałę o skierowaniu do Pana Burmistrza, 

Ireneusza Antkowiaka wniosku, o udostępnienie wszystkich hal sportowych na terenie 

placówek oświatowych, bez ograniczeń wiekowych. Argumenty, które zostały przytoczone, 

to: 

- aspekt zdrowia psychicznego wszystkich mieszkańców Gminy Pobiedziska, 

- aspekt zdrowia fizycznego bez względu na wiek, 

- podnoszenie odporności również na zachorowania wirusowe, 

- wyższa efektywność treningu usystematyzowanego niż indywidualnego, w domu 



- ujednolicenie zasad dostępności, na przykładzie reguł stosowanych przez OSiR w 

Pobiedziskach 

 

6. Za Uchwałą nr 1/4/VI/2020 Rady Sportu Gminy Pobiedziska, z dnia 08.10.2020 roku w 

sprawie złożenia wniosku o powszechny dostęp do hal sportowych na terenie placówek 

oświatowych w Gminie Pobiedziska wzięło udział w glosowaniu: 5 członków Rady. 

Za przyjęciem uchwały głosowało: 5 członków Rady 

Przeciw przyjęciu uchwały głosowało: 0 członków Rady 

 

7. Zakończenie spotkania. 

 
                                                                     

 

………………………………….........  

 

                                                                                                         Przewodniczący Rady Sportu 

                                                                                                                        Piotr Wala  

        

……………………………………….. 

        Protokolant 

 

 

 

Załącznik nr 1: Lista obecności 

Załącznik nr 2: Uchwała 1/4/VI/2020 wraz z załącznikiem – treść wniosku 

 

Sporządziła: Katarzyna T.-Jakubiak 


