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PROTOKÓŁ 
z wyjazdowego  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu 

  Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
  w dniu 19 kwietnia 2018 r. 

 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone do udziału, zgodnie z 
listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Przedmiot obrad komisji: 
Przegląd obiektów sportowych Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie. 
Przegląd obiektów odbył się według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 2 do protokołu. 
Komisję po obiektach oprowadzał dyrektor SOSiR Adam Szurgociński. 
STADION SOSiR 
Stadion po przebudowie uroczyście otwarto 9 września 2017 r. Następnie z-ca burmistrza Leszek 
Mirowski przedstawił informacje dotyczące kosztów budowy, wielkości dofinansowania z 
Ministerstwa Sportu, a także zapoznał obecnych z przebiegiem inwestycji, zakupem sprzętu i 
urządzeń oraz działań inwestora w celu uzyskania Certyfikatu Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki.  Obiekt posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki tzn., że usytuowanie i 
parametry urządzeń zainstalowane na stadionie są zgodne z wymaganiami IAAF i PZLA. Jest 
sklasyfikowany jako stadion kategorii VB. Na stadionie SOSiR mogą być rozgrywane wszystkie 
konkurencje biegowe, chód sportowy, skok wzwyż, skok w dal, trójskok, pchnięcie kulą, rzut 
dyskiem, rzut młotem i rzut oszczepem.  
Komisja dostrzega potrzebę zainstalowania monitoringu na stadionie oraz oświetlenia bieżni, 
celem możliwości biegania w godzinach wieczornych. 
Następnie komisja dokonała wizji drugiego boiska, którego stan techniczny nie pozwala na 
bezpieczne użytkowanie. Za celowe widzi zainstalowanie drugiego piłkochwytu od strony 
strzelnicy sportowej. 
Budynek będący siedzibą SOSiR jest w bardzo złym stanie technicznym i nadaje się do rozbiórki. 
Komisja widzi za celowe jego sprzedaż, a uzyskane środki finansowe przeznaczyć na budowę 
nowego budynku szatniowego. 
BASENY  ODKRYTE. 
Basen został wybudowany w 1936 r. Do dyspozycji użytkowników jest brodzik dla dzieci, który 
po odpowiednim przygotowaniu może zostać oddany do użytku dla dzieci. Dyrektor powiedział, 
że wykonywanie doraźnych remontów pozwala na bezpieczne użytkowanie brodzika przez 
dzieci w lecie. Komisja stwierdziła, że duży basen znajduje się w bardzo złym stanie 
technicznym. Według dyrektora Adama Szurgocińskigo, który jest w posiadaniu stosownych 
opinii i ekspertyz basen nie nadaje się do użytku i w nadchodzącym sezonie będzie wyłączony z 
eksploatacji. Burmistrz W. Ordon powiedział, że budowa nowego basenu odkrytego to koszt ok. 
7 mln. zł., co jak powiedział w najbliższych latach jest nierealne. Z uwagi na zobowiązania 
budżetu gminy o modernizacji obiektu można rozmawiać najwcześniej ok. 2020 roku.  
Komisja jednogłośnie stwierdziła, że basen odkryty nie powinien funkcjonować podczas 
wakacji. Leszek Mirowski powiedział, że radni winni zająć stanowisko w sprawie jego 
przyszłości i określić działania jakie w tej sprawie władze powinny zająć. 
KORTY TENISOWE 
Korty położone są na terenie bezpośrednio przyległym do terenu basenu odkrytego i funkcjonują 
kilkadziesiąt lat. Bezpośredni nadzór sprawuje SOSiR. Dyrektor dodał, że od kilku lat nie 
słabnie zainteresowanie grą w tenisa wśród osób o bardzo zróżnicowanym wieku. Roczny koszt 
utrzymania obiektu nie bilansuje się. Powiedział również, że główny problem jaki występuje, to 
brak odwodnienia. Remontu wymaga również ogrodzenie kortów, a w przyszłości wskazanym 
byłoby umieszczenie przy kortach kontenera szatniowego. Koszt niezbędnej modernizacji to ok. 
35 tys. zł. Korty rozpoczną funkcjonowanie od 1 maja.  
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LKS  TARNOWSKA WOLA 
Obecny na miejscu  prezes LKS Piotr Bajda zapoznał komisję ze stanem stadionu oraz szatni. 
Udzielił wyjaśnień w sprawie uczestnictwa drużyny LKS w rozgrywkach piłkarskich. 
Poinformował o dotychczasowych osiągnięciach drużyn zarówno seniorów jak i juniorów, która 
liczy 19 osób. Powiedział o terminie oddania do użytku studni do podlewania boiska. Burmistrz 
udzielił dodatkowych informacji nt budynku szatniowego o konstrukcji kontenerowej 
zrealizowanego ze środków PROW. Powierzchnia zabudowy -147,74 m2- powierzchnia 
użytkowa 125,20 m2  - kubatura 440m3.  W trakcie realizacji znajduje się ogrodzenie obiektu, 
które musi zostać wykonane w trybie pilnym ze względu na szkodliwą działalność zwierzyny 
leśnej. 
LZS Jadachy 
Stadion LZS i budynek szatniowy. Płyta boiska została odbudowana po powodzi z 2010 roku, a  
mecze rozgrywane są od 2012 roku. Radni dokonali przeglądu budynku szatniowego. Omówione 
zostały potrzeby w zakresie wykonywania prac porządkowych jak; sprzątanie płyty boiska, 
szatni, koszenie boiska, wyznaczanie linii, pranie strojów. Ponadto wskazany został zakup nowej 
pralki automatycznej. Komisja zapoznała się z potrzebą jaką jest budowa nowej szatni przy 
wsparciu środków pozabudżetowych. Burmistrz W. Ordon powiedział, że koszty dokumentacji 
projektowej zostaną pokryte ze środków uzyskanych ze sprzedaży działek w  sołectwie. 
Przydatnym byłoby również pozyskanie pomieszczenia typu blaszak na sprzęt gospodarczy. 
Komisja poparła zakup piłek oraz lebijek dla szkółki piłkarskiej. 
LZS Cygany 
Komisja zapoznała się z budynkiem szatniowym, którego kubatura wynosi 740 m3 – pow. 
zabudowy 119,20 m2 – pow. użytkowa 168,83 m2. Na miejscu wyjaśnień udzielał prezes LZS 
Kazimierz Tomczyk. W trakcie oględzin boiska sportowego prezes wskazał na dokończenie 
budowy ogrodzenia oraz konieczność renowacji płyty boiska. Burmistrz dodał, że koszt może 
wynieść ok. 100 tys.zł. Ponadto koniecznym jest wykonanie odprowadzenia wody z rynien 
budynku szatni do rowu melioracyjnego o długości ok. 30 m. Drużyna trampkarzy liczy 21 osób, 
natomiast w seniorach gra 34 zawodników. 
LZS Chmielów 
Komisja obejrzała boisko i potwierdziła potrzebę budowy nowej szatni. Burmistrz powiedział, że 
szatnia będzie budowana. Teren stadionu jest zaniedbany, panuje bałagan (butelki, śmieci). Płyta 
boiska jest w złym stanie. Komisja dostrzega zasadność  połączenia oświetlenia boiska z 
budynkiem szatniowym. Zakupione zostały piłkochwyty. Drużyna seniorów wycofała się z 
rozgrywek, w klubie funkcjonują 2 drużyny w ramach szkółki piłkarskiej. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
 Stanisław Skimina 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


