Protokół nr 30/2017
Komisja Oświaty Kultury i Sportu
z dnia 25 maja 2017r.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Porządek posiedzenia:
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Ocena realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016r.
Spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych – podsumowanie pracy klubów za
2016r.
Informacje, zapytania, wolne wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1
Przewodniczący Komisji Damian Kochmański o godz. 1005 dokonał otwarcia posiedzenia
witając wszystkich przybyłych i stwierdzając quorum. Komisja uczestniczyła w składzie
pełnym 5 osobowym. Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Józef Ludniewski, Z-ca
Wójta Bogumił Ciborski, Inspektor ds. promocji i komunikacji społecznej Joanna RogozaChojnacka, Przedstawiciele poszczególnych klubów sportowych. Lista obecności stanowi
załącznik do protokołu.
Ad. 2
Przewodniczący Komisji oznajmił, że chciałby wprowadzić do porządku obrad 2 punkty tj.:
 przyjęcie protokołu nr 29/2017 z 19 maja 2017r. posiedzenia Komisji;
 Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały
Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu
Gorzowskiego z dnia 25 lipca z 2007r w sprawie postawienia w stan likwidacji
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą.
Komisja w drodze głosowania wprowadziła do porządku obrad punkt „przyjęcie protokołu nr
29/2017 z 19 maja 2017r. posiedzenia Komisji” jednogłośnie – 5 głosów za.
Komisja w drodze głosowania wprowadziła do porządku obrad punkt „Opinia Komisji do
projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu
Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia
25 lipca z 2007r w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą” jednogłośnie – 5 głosami za.
Porządek posiedzenia po zmianach:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 29/2017 z 19 maja 2017r. posiedzenia Komisji.
4. Ocena realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016r.
5. Spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych – podsumowanie pracy klubów za
2016r.
6. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały
Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu
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Gorzowskiego z dnia 25 lipca z 2007r w sprawie postawienia w stan likwidacji
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą.
7. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.
Komisja przyjęła porządek posiedzenia po zmianach jednogłośnie – 5 głosami za.
Ad. 4
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie za 2016r. przedstawiła Pani Joanna Rogoza-Chojnacka Inspektor ds. promocji i
komunikacji społecznej.
Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy wszystkie kluby sportowe złożyły w
terminie oferty na konkurs.
Pani Joanna Rogoza-Chojnacka Inspektor ds. promocji i komunikacji społecznej
odpowiedziała, że w II półroczu 2016 r. klub „DELTA TIR-GUM” ze Starego Polichna nie
złożył oferty w terminie i gmina musiała ogłaszać kolejny konkurs.
Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, jakie dofinansowanie otrzymał klub
Speedway Wawrów.
Pani Joanna Rogoza-Chojnacka Inspektor ds. promocji i komunikacji społecznej
odpowiedziała, że klub otrzymuje wsparcie, ale nie jest to wsparcie w formie finansowej, jest
to np. udostępnianie obiektów sportowych.
Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, w jakiej formie udzielone jest wsparcie
dla klubu Speedway, ponieważ w zestawieniu nie jest wykazany.
Skarbnik Gminy oznajmił, że nie jest w stanie odpowiedzieć w chwili obecnej na pytanie
Radnej Krystyny Rajczyk, ale przygotuje takie zestawienie.
Opinia Komisji
Komisja w drodze głosowania zaopiniowała przedłożone sprawozdanie pozytywnie
jednogłośnie - 5 głosami za.
Ad. 3
Do protokołu naniesiono poprawki w Ad. 3 dodano zapis „W trakcie omawiania
sprawozdania pytania zadawali Radni w osobach:
Damian Kochmański, Krystyna Rajczyk, Ireneusz Kucner, Jerzy Stępień, na które
szczegółowych wyjaśnień udzielił Skarbnik Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do wyjaśnień Skarbnika”
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Komisja przedłożony protokół ze zmianą przyjęła jednogłośnie - 5 głosami za.
Ad. 5
Podczas omawiania punktu 5 porządku obrad tj. spotkanie z przedstawicielami klubów
sportowych – podsumowanie pracy klubów za 2016r. głos zabrali:
Adam Pawlak przedstawiciel klubu UKS Wawrów przedstawił sprawozdanie z
działalności klubu za rok 2016.
Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.
Radny Radosław Wołoszczuk zwrócił się z pytaniem, ile miesięcznie rodzice płacą za
trenowanie dzieci i z jakich miejscowości są dzieci.
Adam Pawlak przedstawiciel klubu UKS Wawrów udzielił odpowiedzi, że składka
miesięczna wynosi 70 zł, a dzieci głównie są z Wawrowa i okolic, sporadycznie także z
Gorzowa Wlkp.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, które z zaplanowanych działań będą
podejmowane z inicjatywy i środków klubu, a które z gminy.
Adam Pawlak przedstawiciel klubu UKS Wawrów odpowiedział, że ze strony klubu jest
inicjatywa całkowitego remontu obiektu (koszt ok. 40-50 tyś. zł). Natomiast Gmina finansuje
nawodnienie i studnie, a ogrodzenie będzie realizowane wspólnie, gmina zakupuje materiał, a
klub wykona je we własnym zakresie.
Wójt oznajmił, że widać dużą pracę ludzi, którzy angażują się w działalność klubu, remont
obiektu przeprowadzony jest na wysokim poziomie. Koszt ogrodzenia jest nieduży, a bez
działalności klubu obiekt sportowy ulegałby niszczeniu i koszt jego utrzymania spadłby na
gminę.
Z-ca Wójta Gminy oznajmił, że brał udział w spotkaniu wigilijnym organizowanym przez
klub i był pod wrażeniem zaangażowania rodziców i ilością dzieci należących do klubu.
Skarbnik Gminy zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu nie ma informacji o finansach z roku
2016 i zapytał, czy oprócz dotacji 14 000 zł udzielonej przez gminę klub pozyskiwał
dodatkowe środki.
Adam Pawlak przedstawiciel klubu UKS Wawrów oznajmił, że oprócz dotacji klub
pozyskuje środki w formie składek miesięcznych.
Skarbnik Gminy zapytał, ile wynosi kwota pozyskana ze składek.
Adam Pawlak przedstawiciel klubu UKS Wawrów oznajmił, że ciężko wskazać dokładną
kwotę, ponieważ należałby to podliczyć, ale jest to możliwe, gdyż rodzice wpłacają składki
na konto klubowe.
Wójt poinformował, że był na spotkaniu Euroregionów i zachęca kluby do składania
wniosków na dofinansowanie w ramach współpracy transgranicznej. Klub z Lipek złożył taki
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wniosek w roku bieżącym i uzyskał 3 000 euro dofinansowania. Kolejny nabór ma być w
czerwcu.
Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy dzieci z terenu gminy także muszą
płacić składki.
Adam Pawlak przedstawiciel klubu UKS Wawrów udzielił odpowiedzi, że dzieci z terenu
gminy płacą składki, natomiast jeżeli do klubu uczęszcza rodzeństwo, rodzic płaci tylko za
jedno dziecko.
Marcin Siczyński przedstawiciel Klubu ISKRA Janczewo przedstawił sprawozdanie z
działalności klubu za rok 2016.
Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.
Marcin Siczyński przedstawiciel Klubu ISKRA Janczewo oznajmił, że chciałby aby
działania klubów polegały na maksymalnym promowaniu gminy oraz żeby kluby były
traktowane sprawiedliwie, ponieważ są przepaści między stanem bazy sportowej w
poszczególnych klubach. Kluby nie są w stanie utrzymać się z przyznanej dotacji.
Przewodniczący Komisji zwróciła się z pytaniem, czy wykazany w sprawozdaniu wyjazd
dla dzieci będzie finansowany ze środków własnych czy zewnętrznych.
Marcin Siczyński przedstawiciel Klubu ISKRA Janczewo odpowiedział, że jeżeli nie uda
się pozyskać środków z gminy to on sam zapłaci za wycieczkę dla dzieci.
Wójt oznajmił, że w wypowiedzi Pana Marcina Siczyńskiego było dużo emocji. Wójt odniósł
się do bazy sportowej klubów i poinformował, że wszystkie płyty oprócz Wawrowa, łącznie z
Janczewem uzyskały dofinansowanie z gminy na nawodnienia, a jak te płyty wyglądają nie
jest winą Wójta tylko ludzi, którzy działają w klubach. 90% osób działających w klubach
pracuje społecznie. Wszystkie kluby działają w ramach pozyskanych środków z dotacji i
sponsorów, których sami pozyskują.
Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, że nie do końca jest prawdą to, że zły stan bazy
sportowej jest winą działaczy klubów, ponieważ część wykonywanych prac remontowych
była wykonana źle i odpowiedzialni za to byli pracownicy Urzędu, którzy te prace odbierali i
podpisywali faktury. Radna jest pełna podziwu zaangażowania rodziców dzieci, którzy należą
do klubu ISKRA Janczewo.
Skarbnik Gminy zapytał, czy klub nie pozyskuje dodatkowych środków, ponieważ w
sprawozdaniu wykazuje jedynie środki z dotacji.
Marcin Siczyński przedstawiciel Klubu ISKRA Janczewo odpowiedział, że pozyskuje
środki od sponsorów, jednak nie są one wykazywane, ponieważ sponsorzy sobie tego nie
życzą.
Radna Krystyna Rajczyk zwrócił się z pytaniem jaka kwota dotacji byłaby zadawalająca.
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Marcin Siczyński przedstawiciel Klubu ISKRA Janczewo odpowiedział, że nie chodzi o
kwotę, lecz powinno być tak, że baza powinna być zapewniona przez gminę, a jeżeli kluby
chcą osiągać wyniki to powinny to robić z własnych środków.
Przewodniczący Komisji oznajmił, że chciałby, aby kluby współpracowały ze sobą w
zakresie kształcenia najmłodszych dzieci, ponieważ nie każdy klub stać na to, aby zatrudnić
profesjonalnego trenera. Przewodniczący zwrócił się z prośbą do Pana Adama Pawlaka o to,
aby bezpłatnie wspomógł trenerów pracujących społecznie udzielając im wskazówek
dotyczących trenowania dzieci.
Adam Pawlak przedstawiciel klubu UKS Wawrów zobowiązał się, że odwiedzi każdy klub
i zrobi trening pokazowy jeżeli otrzyma zaproszenie.
Artur Szymczak przedstawiciel klubu KSASZTELANIA
sprawozdanie z działalności klubu za rok 2016.
Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.

Santok

przedstawił

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, dlaczego KASZTELANIA otrzymuje
najwyższą dotację.
Wójt udzielił odpowiedzi, że wysokość dotacji zależna jest od wysokości ligi, w której grają
kluby.
Michał Muszyński przedstawiciel klubu DELTA TIR-GUM Stare Polichno przedstawił
sprawozdanie z działalności klubu za rok 2016.
Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.
Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem na jakiem etapie jest remont szatni
sportowej w Starym Polichnie.
Wójt udzielił odpowiedzi, iż jutro (26.05.2017r.) zostanie ogłoszony przetarg, szatnia jest
przygotowana do remontu.
Przewodniczący Komisji poinformował, iż Członkowie Komisji uzyskali również
sprawozdanie z AZS PWSZ, jednak niestety nie mógł się pojawić na komisji przedstawiciel
klubu.
Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji poinformował, że na terenie gminy funkcjonuje jeszcze jeden klub
tj. POLONIA Lipki Wielkie, jednak komisja nie otrzymała sprawozdania oraz nie pojawił się
przedstawiciel klubu, gdyż Pani Prezes twierdzi, iż nie dostała zawiadomienia o posiedzeniu.
Wójt oznajmił, że należą się podziękowania Radnym, którzy podjęli uchwałę o zwolnienie
klubów z opłat za korzystanie z sal sportowych w okresie zimowym.
Ad. 6
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu
Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia
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25 lipca z 2007r w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą omówił Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Komisji poddał uchwałę pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie głosami – 4 za, 0 wstrzymujących, 1 przeciw.
Ad. 7
Podczas omawiania punktu 6 porządku obrad tj. informacje, zapytania, wolne wnioski głos
zabrali:
Radna Krystyna Rajczyk zawnioskowała, by zwrócić się z prośbą o wykoszenie działek do
Powiatu i Zarządu Dróg Województwa , które są ich własnością.
Ad. 8
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu w związku z wyczerpaniem porządku
posiedzenia, zamknął o godz. 1205 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji

Protokolant

Damian Kochmański

Joanna Krystosik
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