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Protokół nr 7/2019 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

28 marca 2019r. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Stanowisko w sprawie funkcjonowania oświaty oraz wykonania budżetu oświaty 

przez poszczególne jednostki za II półrocze 2018 roku.    

4. Stanowisko w sprawie źródeł finansowania klubów sportowych oraz wydatkowania 

środków budżetowych w roku 2018.  

5. Informacje, zapytania, wolne wnioski. 

6. Zakończenie posiedzenia.  

  

 

Ad. 1  

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner o godz. 11
05 

dokonał 

otwarcia posiedzenia komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja uczestniczyła  

w 8-osobowym składzie (nieobecna Radna Renata Nowosad). Spoza Komisji udział wzięli: 

Z-ca Wójta Damian Kochmański, Główna Księgowa CUIW Małgorzata Wołoszczuk oraz  

Inspektor ds. projektów i komunikacji społecznej Joanna Rogoza. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad.  

Rada przyjęła proponowany porządek obrad jednogłośnie – 8 głosami za. 

 

Ad. 3 

Stanowisko w sprawie funkcjonowania oświaty oraz wykonania budżetu oświaty przez 

poszczególne jednostki za II półrocze 2018 roku.    

 

Stanowisko w sprawie funkcjonowania oświaty oraz wykonania budżetu oświaty przez 

poszczególne jednostki za II półrocze 2018 roku przedstawiła Główna Księgowa CUW Pani 

Małgorzata Wołoszczuk.  

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radna Irena Furmańska z uwagi na to, iż będzie musiała wcześniej opuścić posiedzenie 

Komisji poinformowała, iż złożyła pismo w Sekretariacie Urzędu do Przewodniczącej Rady, 

którego treść odczytała. 

Treść pisma stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Renata Szostak złożyła wniosek, aby na każdym posiedzeniu Sesji obecny był Radca 

Prawny. 
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Radna Irena Furmańska zwróciła uwagę, iż są jednostki, gdzie wzrost wynagrodzenia jest 

duży, a są jednostki gdzie wydatkowanie na wynagrodzenia jest mniejsze i w związku z tym 

zwróciła się z pytaniem, dlaczego tak jest. 

 

Główna Księgowa CUW Pani Małgorzata Wołoszczuk poinformowała, iż zwiększenie 

wydatków na wynagrodzenie np. w szkole w Wawrowie może wynikać z reformy oświaty 

polegającej na powróceniu do 8 klasowego systemu i w związku z tym należało zatrudnić 

nowych nauczycieli.  

 

Z-ca Wójta dodał, że należy wziąć pod uwagę, iż wynagrodzenie nauczyciela jest zależne od 

jego stopnia awansu zawodowego i w planie nie można przewidzieć jak sytuacja ukształtuje 

się w ciągu roku.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy były podwyżki dla nauczycieli w roku 

sprawozdawczym. 

 

Główna Księgowa CUW Pani Małgorzata Wołoszczuk udzieliła odpowiedzi, że były 

podwyżki w kwietniu 2018 roku.   

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż można wyciągnąć wnioski z przedłożonego 

sprawozdania i stwierdzić, żeby bardziej skrupulatnie rozliczać kwoty w zakresie 

doskonalenia nauczycieli tj. aby nie „zamrażać” środków, a przeznaczyć je na bieżące 

potrzeby w szkołach.  

 

Ad. 4 

Stanowisko w sprawie źródeł finansowania klubów sportowych oraz wydatkowania środków 

budżetowych w roku 2018.  

Informację o źródłach finansowania klubów sportowych oraz wydatkowania środków 

budżetowych w roku 2018 przedłożyła Inspektor ds. projektów i komunikacji społecznej 

Joanna Rogoza. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, dlaczego niektóre kluby muszą zwrócić 

dotację. 

 

Inspektor ds. projektów i komunikacji społecznej Joanna Rogoza udzieliła odpowiedzi, 

że zwroty są dokonywane w przypadku, kiedy klub nie wykorzysta dotacji w całości lub  

w przypadku, gdy dotacja nie jest wydatkowana zgodnie z kosztorysem.  

 

Radna Renata Szostak poinformowała, iż na komisji ds. Społecznych i Oświatowych, która 

odbyła się z udziałem przedstawicieli klubów sportowych zgłaszane były uwagi, iż niektóre 

kluby nie radzą sobie ze sprawozdaniami, które muszą składać do Urzędu.  
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Inspektor ds. projektów i komunikacji społecznej Joanna Rogoza poinformowała,  

iż sprawozdania od wielu lat są takie same, ponadto wysyła do klubów informację  

o szkoleniach w tym zakresie.  

 

Radny Marian Tomkiewicz wyraził zdanie, iż należy zorganizować szkolenie z listą 

obecności, aby udokumentować obecność przedstawicieli klubów sportowych. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż skoro ciągle występują błędy w rozliczeniach klubów 

to oznacza, że gmina przyjmuje te rozliczenia i „przymyka oko” na błędy.  

 

Z-ca Wójta oznajmił, iż kluby nie będą już popełniać błędów, ponieważ gmina egzekwuje 

błędy w rozliczeniach i niektóre kluby zostały zobowiązane do zwrócenia dotacji  

wraz z odsetkami.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, które kluby trenują dzieci.  

 

Z-ca Wójta udzielił odpowiedzi, że wszystkie kluby mają obowiązek utworzenia grupy dla 

dzieci.  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy Kluby mogą się starać o kolejną dotację 

w przypadku, gdy nie złożą sprawozdania. 

 

Inspektor ds. projektów i komunikacji społecznej Joanna Rogoza udzieliła odpowiedzi, iż 

nie ma podstawy prawnej do tego, aby „ukarać” klub i nie dopuścić go do konkursu.  

 

Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się z pytaniem, czy kluby mają swobodę  

w decydowaniu, na co przeznaczają środki z dotacji.  

 

Inspektor ds. projektów i komunikacji społecznej Joanna Rogoza  udzieliła odpowiedzi, 

iż kluby muszą wydatkować środki zgodnie z kosztorysem, który dołącza się do umowy.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż w klubach ludzie pracują społecznie i powinno się im 

pomagać, a nie ich karać. 

 

Komisja w dyskusji wypracowała wniosek, aby zweryfikować, czy Pan opiekujący się 

orlikiem w Wawrowie w godzinach pracy trenuje inny klub. 

 

Przewodniczący Komisji poprosił, aby do czasu, kiedy będzie omawiane wykonanie budżetu 

za I półrocze przedłożyć Radnym uzupełnione sprawozdania klubów.  

 

Renata Szostak zawnioskowała, aby opracować wzór takiego formularza, aby kluby zrobiły 

sprawozdanie dla Radnych w sposób czytelny.  
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż formularz powinien być dołączony do umowy, aby 

gmina mogła wymagać od klubów takiego sprawozdania.   

 

Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się z pytaniem, czy jest jakiś klucz, od którego zależy 

wysokość dotacji.  

 

Inspektor ds. projektów i komunikacji społecznej Joanna Rogoza udzieliła odpowiedzi, iż 

dotacje przyznawane są na podstawie złożonych ofert, w których kluby same określają 

wnioskowaną kwotę. Zapotrzebowanie klubu jest zależne od klasy rozgrywkowej, w której 

grają i często kwota wnioskowana jest przyznawana klubom.  

 

Ad. 5 

Informacje, zapytania, wolne wnioski. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy zgodne z prawem jest to, że Skarbnik 

gminy jest jednocześnie przewodniczącym komisji rewizyjnej klubu.  

 

Z-ca Wójta oznajmił, iż pytanie zanotował, zweryfikuje je i udzieli odpowiedzi w 

najbliższym czasie. 

 

Radna Irena Kucharska oznajmiła, iż kluby nie wyszczególniają informacji, jakie dotacje 

otrzymują z funduszu sołeckiego.  

 

Z-ca Wójta poinformował, iż klubu muszą rozliczyć dotację, którą otrzymują od gminy i nie 

wykazują wszystkich środków.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, w jaki sposób kluby promują gminę. 

 

Z-ca Wójta odpowiedział, iż reprezentują gminę poza granicami gminy, a nawet kraju. Kluby 

muszą reprezentować gminę, natomiast nie ma żadnych regulacji określających w jaki sposób 

mają realizować ten obowiązek.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż należy to egzekwować od klubów. 

 

Ad. 6 

Zakończenie posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 13
00

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki. 
 

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik           Ireneusz Kucner 


