Opole dnia 03.03.2020 r.
Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Sportu Młodzieżowego
działającej przy Biurze Obsługi Związków Sportowych w Opolu

W dniu 3.03.2020 r. w siedzibie Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu odbyło się
posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Sportu Młodzieżowego powołanej przy Biurze Obsługi
Związków Sportowych (operatora wojewódzkiego do obsługi zadań Samorządu
Województwa Opolskiego i Ministerstwa Sportu w zakresie sportu młodzieżowego)
Zebranie otworzył Przewodniczący WZ LZS Gerard Halama, który powitał członków komisji
w osobach:
Anna Kocińska-Scholz, Zofia Kozina-Oleś, Jerzy Maciek, Bartosz Ostrowski i Jan Siekaniec
Frekwencja członków Komisji 100% (obecnych 5 osób na 5 osobowy skład Komisji).
Przewodniczący w swoim wystąpieniu omówił regulamin według którego będzie działać
Komisja, w którym określone zostały zasady powołania Komisji, cel jej powołania oraz
kompetencje. Następnie przedstawił porządek obrad pierwszego posiedzenia tj.
Porządek obrad
1)
2)
3)
4)
5)

Wprowadzenie do obrad (Przewodniczący WZ LZS w Opolu)
Wybór Przewodniczącego Komisji
Podział ilościowy kadr wojewódzkich
Podział środków finansowych na organizacje i udział w zawodach sportowych
Sprawy różne

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Komisja przystąpiła do pracy.
2) Wybór Przewodniczącego Komisji
Komisja w głosowaniu (jednogłośnie) przyjęła kandydaturę na Przewodniczącą Komisji –
Kol. Anna Kocińską-Scholz, która po dokonanym wyborze objęła prowadzenie Komisji.
3) Podział ilościowy kadr wojewódzkich
Członkowie Komisji szczegółowo przeanalizowali materiały dotyczące współzawodnictwa
sportowego młodzieży oraz uzyskane wyniki w tym zakresie przez poszczególne związki na
przestrzeni ostatnich trzech lat. Mając na uwadze stworzenie klarownego systemu
przydziału ilościowego miejsc w kadrach wojewódzkich komisja zdecydowała się na
przyjęcie klucza – widełek punktowych, które przyporządkowują ilości osobowe kadr
wojewódzkich w zależności od ilości zdobytych punktów przez dany związek na podstawie
średniej z 3 lat. Klucz - widełek przedstawia załącznik do sprawozdania.
Po przyjęciu zasad podziału Komisja dokonała przydziału ilościowego miejsc w kadrach
wojewódzkich na poszczególne związki. Przy podziale miejsc uwzględniono także granty na
szkolenie z jakich skorzystały niektóre związki na feriach zimowych 2020.
Podział ilościowy miejsc w kadrach przedstawia załącznik do sprawozdania. Ponieważ
załącznik określa ilość miejsc należy go doprecyzować co do ilości miejsc w kategoriach
wiekowych. Podział ten nastąpi 5.03.2020 r. na zebraniu Komisji z trenerami
koordynatorami kadr od poszczególnych związków.
4) Podział środków finansowych na organizacje i udział w zawodach.
Komisja na podstawie tego samego dokumentu – „klucza – widełek” zdobytych punktów
przez związki dokonała podziału środków finansowych na organizacje imprez 135.000 zł i
udział w zawodach sportowych 195.000 zł pozostawiając w tym zadaniu rezerwę 10.000 zł
– razem rozdysponowano kwotę 205.000 zł.
Szczegóły podziału znajdują się w załączniku do sprawozdania.

5) Sprawy różne
Mając na uwadze rozwój sportu młodzieżowego na Opolszczyźnie Komisja doszła do
konkluzji, że należy podjąć dialog z Marszałkiem Województwa w sprawie zwiększenia ilości
Kadry Marszałkowskiej do 200 osób. Działanie to pozwoli pokonać „barierę demograficzną”,
w oparciu o którą Ministerstwo Sportu przydziela ilości kadr wojewódzkich. Zwiększenie
ilości szkolonej młodzieży (w oparciu o dotychczasowe przydziały 320 osób kadry
ministerialnej + zwiększonej do 200 osób kadry marszałkowskiej oraz 50% rezerw –
pozwoli w województwie objąć szkoleniem 750 osób) w perspektywie 3-5 lat winno
zaowocować wyraźną poprawą wyników młodych sportowców województwa opolskiego oraz
pozycji naszego regionu w krajowej punktacji.
Ponieważ przedstawiciele Komisji nie wnieśli w sprawach różnych dodatkowych zagadnień
– Przewodnicząca Anna Kocińska-Scholz zakończyła posiedzenie Komisji.
Protokółował Jan Siekaniec

