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Protokół z posiedzenia Rady Sportu 05/2021.
Data i miejsce posiedzenia: 15.10.2021 r., siedziba Urzędu Miejskiego w Śremie.

Uczestnicy:
• Krzysztof Lewandowski
• Dominik Sworowski
• Mariusz Kociemba
• Rafał Wachowiak
• Marek Matuszewski
Posiedzenie Rady Sportu (zwana dalej „Radą”) otworzył Przewodniczący Krzysztof
Lewandowski, który poinformował o usprawiedliwionej nieobecności Pana – Piotra
Wesołka oraz Pani Jadwigi Śliwińskiej.
Na posiedzeniu poruszono następujące kwestie:
• Strategia rozwoju sportu w gminie Śrem – podczas posiedzenia omówiono
spotkania robocze, które odbyły się w UM w dniach:
o 30.08.2021 – W obecności Barbara Jabłońska, Mariusz Kociemba,
Dominik Sworowski oraz Krzysztof Lewandowski. Podczas spotkania
zaproponowano wstępny zakres tematyczny, który powinien znaleźć się
w strategii (diagnoza, część strategiczna, system wdrażania i realizacji
oraz finansowanie). Zdecydowano, że napisanie strategii zostanie
zlecone firmie zewnętrznej.
o 12.10.2021 – W obecności Barbara Jabłońska, Agata Nowicka, Mariusz
Kociemba, Krzysztof Lewandowski, Bartosz Żeleźny, Paweł Kamiński –
prezes Zarządu Doradztwo Gospodarcze PMC Sp.z o.o., oraz Bogumił
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Głuszkowski Właściciel CITYZEN Poznań. Podczas spotkania
przedstawiono pana P. Kamińskiego jako przedstawiciela firmy, która
ma się zająć przygotowaniem strategii rozwoju sportu w gminie Śrem
oraz
pana B. Głuszkowskiego jako praktyka, który wesprze
przygotowanie strategii od strony teoretycznej jak i praktycznej. Celem
spotkania było ustalenie czemu ma służyć strategia rozwoju gminy Śrem
oraz przed jakimi wyzwaniami stajemy jako przedstawiciele różnych
środowisk sportowych.
Dyskusja i omówienie wniosku o zwiększenie środków finansowych na
dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu dla klubów i stowarzyszeń
sportowych na rok 2022 r. z kwoty 700 000 zł jaka obowiązywała w latach
2020/2021 do 800 000 zł. – przyznawanie dotacji dla Klubów Sportowych.
Modernizacja Stadionu Miejskiego Śremie – dyskusja oraz wnioski w kwestii
dotyczących niewystarczającego oświetlenia płyty głównej stadionu oraz
sposobu realizacji i budowy drugiej trybuny na stadionie.
Ustalenie daty kolejnego posiedzenia RS. na listopad 2021. W związku z
informacją otrzymaną z gminy Śrem nt. zaproszeniu RS. na Komisję Oświaty,
Kultury i Sportu w dniu - 22.11.2021 r. oraz dyskusję na temat perspektyw rozwoju
sportu masowego w gminie Śrem.

Na tym zamknięto posiedzenie Rady.
Przewodniczący Rady Sportu – Krzysztof Lewandowski
Sekretarz Rady Sportu – Dominik Sworowski

Ze sportowymi pozdrowieniami,

