
Uchwała nr 1/4/VI/2020 

z dnia 08.10.2020 roku 

Rady Sportu Gminy Pobiedziska 

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

oświatowych w Gminie Pobiedziska 

 

 

Działając na podstawie § 4 pkt 2) Zarządzenia nr VII/534/2017 Burmistrza Miasta i Gminy 

Pobiedziska z dnia 2 czerwca 2017, w sprawie powołania Rady Sportu Gminy Pobiedziska 

oraz ustalenia regulaminu jej działania, w związku z § 8 ust.1 Regulaminu działania Rady 

Sportu Gminy Pobiedziska, stanowiącego Załącznik nr 3 do wyżej wymienionego 

zarządzenia, Rada Sportu Gminy Pobiedziska uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1. Rada Sportu Gminy Pobiedziska wnioskuje do Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, o 

powszechny dostęp do hal sportowych na terenie placówek oświatowych w Gminie 

Pobiedziska. 

2. Treść wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 1 do uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Sportu Gminy 

Pobiedziska. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podpis: 

Przewodniczący Rady Sportu Gminy Pobiedziska, Piotr Wala: ……………………. 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały nr 1/4/VI/2020 z dnia 08.10.2020 roku: 

 

Jednym z zadań Rady Sporu, wskazanym w § 4, pkt 2, zarządzenia nr VII/535/2017 

Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, jest diagnoza potrzeb z zakresu kultury fizycznej i 

sportu w społeczności lokalnej oraz prowadzenie działań w celu ich zaspokojenia. 

Podczas posiedzenia Rady, w dniu 8.10.2020 r, podniesiono kwestię potrzeby mieszkańców 

Gminy, nawet w trudnej sytuacji jaką jest utrzymująca się pandemia koronawirusa, aby 

istniała powszechna dostępność hal sportowych na terenie placówek oświatowych, dla osób 

chcących uprawiać sport lub poprawić swoją kondycję fizyczną, bez względu na wiek. W 

chwili obecnej, dyrektorzy szkół udostępniają obiekty sportowe tylko na zajęcia prowadzone 

z dziećmi. 

Rozumiejąc wymogi sanitarne, Rada podkreśla listę argumentów, które przemawiają za 

podjęciem decyzji o rozszerzeniu dostępności hal sportowych przy szkołach, a mianowicie: 

- aspekt zdrowia psychicznego wszystkich mieszkańców Gminy Pobiedziska, 

- aspekt zdrowia fizycznego, bez względu na wiek, 

- podnoszenie odporności, również na zachorowania wirusowe, przez regularne zajęcia 

sportowe osób dorosłych, w tym także seniorów, 

- wyższa efektywność treningu usystematyzowanego niż indywidualnego, w domu 

- ujednolicenie zasad dostępności obiektów sportowych, na przykładzie reguł 

stosowanych przez Dyrektora OSiR w Pobiedziskach 

Mając na uwadze powyższe kwestie, Rada Sportu Gminy Pobiedziska, podjęła decyzję o 

wystosowaniu wniosku do Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, Ireneusza Antkowiaka, o 

powszechny dostęp do hal sportowych na terenie placówek oświatowych w Gminie 

Pobiedziska. 

 

 

 

 

 

 

 


