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  Protokół nr 6/2019 

Komisja ds. Społecznych i oświatowych 

25 marca 2019r. 

 

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.   

3. Spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych – podsumowanie pracy klubów za 

2018r.   

4. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

5. Zakończenie posiedzenia.  

 

 

 Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

Przewodnicząca Komisji Renata Szostak o godz. 15
35

 dokonała otwarcia posiedzenia witając 

wszystkich przybyłych i stwierdzając quorum. Komisja uczestniczyła w 8 osobowym składzie 

(nieobecna Radna Mirosława Porańczyk). Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Paweł 

Pisarek, Z-ca Wójta Damian Kochmański, Sekretarz Gminy Krzysztof Karwatowicz, 

Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak, Prezes Klubu LKS Polonia Lipki Wielkie Jolanta 

Kruszyna, Prezes Klubu DELTA Stare Polichno Michał Muszyński, Skarbnik Klubu DELTA 

Stare Polichno Alicja Szczesnowska, Prezes Klubu KS KASZTELANIA Santok Artur 

Szymczak oraz Prezes Klubu UKS WAWRÓW Maksymilian Korpik.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad.   

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła porządek obrad jednogłośnie – 8 głosami za. 

 

Ad. 3 

Spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych – podsumowanie pracy klubów za 

2018r.   

 

Prezes Klubu LKS POLONIA Lipki Wielkie Jolanta Kruszyna przedstawiła 

sprawozdanie merytoryczne z działalności klubu w roku 2018. 

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz zwrócił się z pytaniem, ile wynosi wkład własny klubu oraz 

czy w wykazanych  kosztach utrzymania boiska zawiera się opłata za sędziego.  

 

Jolanta Kruszyna udzieliła odpowiedzi, że koszty utrzymania boiska to są koszty związane 

wyłącznie z utrzymaniem płyty.  
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Radny Zbigniew Łukasiewicz zwrócił się z pytaniem, ile wynosi składka członkowska  

w klubie i jaka to jest ogólna kwota roczna dla klubu. 

 

Jolanta Kruszyna udzieliła odpowiedzi, że składka członkowska wynosi 30 zł, jednak nie 

jest w stanie określić ogólnej kwoty, ponieważ pieniądze za składki wpływają nieregularnie. 

 

Przewodnicząca Komisji poprosiła o dołączenie do sprawozdania  finansowy rachunek 

zysków i strat klubu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż w sprawozdaniu jest informacja o tym, że dużym 

wkładem w utrzymanie boiska jest wolontariat, a następnie że utrzymanie boiska wiąże się  

z dużymi kosztami. 

 

Jolanta Kruszyna udzieliła odpowiedzi, że mieszkańcy wykonują prace przy utrzymaniu 

boiska za darmo, jednak duże koszty związane sią z utrzymaniem kosiarki, nawożenia, czy 

wynajęciem ciągnika. 

 

Radny Tomasz Żarski zwrócił się z pytaniem, dlaczego wykonawca ma zabrać uchwyty na 

boisku głównym. 

 

Skarbnik udzielił odpowiedzi, że został wybrany jeden  wykonawca na montaż 

piłkochwytów na terenie gminy, ale zadanie wykonał niezgodnie z wymaganiami, umowa 

została wypowiedziana i jest ogłoszony nowy przetarg.   

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożone sprawozdanie. 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania. 

Wyniki głosowania: 

1) Renata Szostak – za 

2) Ireneusz Kucner – za 

3) Zbigniew Łukasiewicz – za 

4) Krystyna Podsiadło – za. 

5) Krystyna Rajczyk – za. 

6) Katarzyna Szafrańska - za 

7) Marian Tomkiewicz – za. 

8) Tomasz Żarski – za. 

 

Prezes Klubu KS KASZTELANIA Santok Artur Szymczak przedstawił sprawozdanie 

merytoryczne z działalności klubu w roku 2018. 

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, kto jest trenerem w klubie i czy są oni 

opłacani z budżetu klubu. 
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Artur Szymczak udzielił odpowiedzi wskazując nazwiska trenerów oraz poinformował, że 

jeden trener jest opłacany, natomiast drugi pracuje na zasadzie wolontariatu. 

 

Przewodnicząca Komisji poprosiła o dołączenie do sprawozdania  finansowy rachunek 

zysków i strat klubu. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożone sprawozdanie. 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania. 

Wyniki głosowania: 

1) Renata Szostak – za 

2) Ireneusz Kucner – za 

3) Zbigniew Łukasiewicz – za 

4) Krystyna Podsiadło – za. 

5) Krystyna Rajczyk – za. 

6) Katarzyna Szafrańska - za 

7) Marian Tomkiewicz – za. 

8) Tomasz Żarski – za. 

 

Przedstawiciel Klubu DELTA Stare Polichno Michał Muszyński przedstawił 

sprawozdanie merytoryczne z działalności klubu w roku 2018. 

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ponadto Prezes klubu poinformował, iż klub otrzymał środki z funduszu sołeckiego, za które 

zostały zakupione siedziska do nowej szatni w pierwszym półroczu, natomiast w drugim 

półroczu za otrzymane środki miały być zakupione nowe ławki rezerwowe. Ze względu na 

remont nawodnienia na boisku dochodziły głosy ze środowiska piłkarskiego w gminie, że 

gmina funduje remont nawodnienia w Starym Polichnie, Prezes odniósł się do tej kwestii  

i poinformował, iż nawodnienie się zepsuło, klub znalazł firmę, która chciała naprawić 

nawodnienie i wyceniła usługę na ok 13 000 zł z vat i zgodnie z umową zawartą z Wójtem 

Józefem Ludniewskim klub miał pozyskać 6 tyś. od Rady Sołeckiej na zakup ławek, a drugie 

6 tyś. Wójt miał przeznaczyć z budżetu gminy, jednak w związku z tym, że nawodnienie się 

zepsuło, zdecydowano, że środki na ławki zostaną przeznaczone na naprawę nawodnienia. 

Prezes klubu poinformował, iż klub ma problemy z formalnościami związanymi  

z rozliczeniem dotacji i już dwa lata temu prosił, aby Urząd zorganizował szkolenie dla 

klubów, jednak do dnia dzisiejszego takie się nie odbyło.  

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, czy w sezonie wiosennym będzie drużyna 

ze Starego Polichna. 

 

Michał Muszyński poinformował, iż drużyna będzie, ale ma w klubie problem kadrowy, 

ponieważ w klubie grało dużo chłopaków z Wawrowa, którzy postanowili reaktywować 
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Warte Wawrów i w związku z tym odeszli z klubu w trakcie rozgrywek. Prezes dodał,  

że zgłaszał usterki w nowej szatni pracownikowi Urzędu Gminy, który poinformował,  

iż wszystkie zgłoszenia są notowane, jednak należy poczekać do czasu przy końcu gwarancji  

i wtedy inwestor dokona wszelkich poprawek, dlatego Prezes część usterek naprawiał we 

własnym zakresie.  

 

Z-ca Wójta poinformował, iż dostrzega błąd w tym, że niektóre usterki nie zostały zgłoszone 

do Urzędu Gminy i naprawiane we własny zakresie w momencie, kiedy obiekt podlega 

gwarancji, a przez naprawy na własną rękę ta gwarancja może zostać utracona.  

 

Kierownik RRG Daniel Drożdżewski poinformował, iż pracownik, któremu zostały 

zgłaszane usterki nie pracuje już w Urzędzie i ciężko mu się odnieść do sprawy, ponieważ 

musiałby się zapoznać z dokumentacją.  

 

Sekretarz poinformował, iż jedyne uwagi jakie do niego dotarły to były te, które zostały 

zgłoszone przy odbiorze obiektu, zostały umieszczone w protokole i wykonane przez 

wykonawcę.  

 

Skarbnik Klubu Delta Stare Polichno Alicja Szczesnowska oznajmiła, iż były zgłaszane 

uwagi także w Urzędzie Gminy.  

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożone sprawozdanie. 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania. 

Wyniki głosowania: 

1) Renata Szostak – za 

2) Ireneusz Kucner – za 

3) Zbigniew Łukasiewicz – za 

4) Krystyna Podsiadło – za. 

5) Krystyna Rajczyk – za. 

6) Katarzyna Szafrańska - za 

7) Marian Tomkiewicz – za. 

8) Tomasz Żarski – za. 

 

Prezes Klubu UKS Wawrów Maksymilian Korpik przedstawił sprawozdanie merytoryczne 

z działalności klubu w roku 2018. 

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz oznajmił, iż nikt nie podpisał sprawozdania i brakuje w nim 

sprawozdania finansowego.  

 

Maksymilian Korpik oznajmił, iż sprawozdanie zostanie uzupełnione.  
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Radna Krystyna Podsiadło zwróciła się z pytaniem, czy trener który trenuje dzieci pobiera 

wynagrodzenie i z jakich środków jest ono wypłacane.  

 

Maksymilian Korpik poinformował, iż klub płaci trenerowi wynagrodzenie, które jest 

wypłacane ze środków ze składek członkowskich tj.  70 zł od dziecka oraz z dotacji z gminy.   

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożone sprawozdanie. 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania. 

Wyniki głosowania: 

1) Renata Szostak – za 

2) Ireneusz Kucner – za 

3) Zbigniew Łukasiewicz – wstrzymany 

4) Krystyna Podsiadło – za. 

5) Krystyna Rajczyk – za. 

6) Katarzyna Szafrańska - za 

7) Marian Tomkiewicz – za. 

8) Tomasz Żarski – za. 

 

 

Ad. 4 

Informacje, zapytania, wolne wnioski.   

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, jak wygląda sytuacja w gminie  

w związku ze strajkiem nauczycieli. 

 

Z-ca Wójta poinformował, że ze wstępnych rozmów z dyrektorami szkół wynika,  

że placówki w gminie będą strajkować.   

 

Wójt poinformował, iż w ramach pożytku publicznego do tej pory co rok ustalany jest 

program współpracy z organizacjami pozarządowymi i co rok przekazywane są środki na 

dotacje dla tych organizacji. Wójt oznajmił, iż ma inne spojrzenie na te kwestie, ponieważ 

rozumie, że klub jest suwerenny, natomiast w zakresie kwoty jaką otrzymuje od gminy 

podlega pełnemu rozliczeniu finansowemu i w tym celu zawierane są umowy z klubami na 

dofinansowanie. Wójt oczekuje rozliczenia się z dotacji zgodnie z umowami. Jeżeli strona 

biorąca dotacje,  ma świadomość  jakie wymagania musi spełnić to będzie to  egzekwowane. 

Są sytuacje takie, że z powodu nieterminowości, czy nieodpowiedniego wydatkowania 

środków na cele nieprzewidziane w umowie środki z dotacji będą musiały być zwrócone.  

 

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z pytaniem, czy można zorganizować w gminie 

szkolenie dla działaczy w klubach w zakresie rozliczenia finansowego. 
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Wójt oznajmił, iż można zorganizować szkolenie, ponadto poprosi, aby przygotować 

formularz na podstawie którego kluby będą przygotowywały sprawozdanie dla radnych.  

 

Jolanta Kruszyna oznajmiła, iż przy przyznawaniu dotacji dla klubów brana pod uwagę 

powinna być działalność i zaangażowanie klubu oraz ilość grup, które są trenowane, 

ponieważ to wszystko wpływa na zwiększone koszty utrzymania. 

 

Wójt poinformował, iż środki na dotacje są określone wcześniej i należy się zastanowić, czy 

dzielić je na drobne kwoty i dotować każdy klub, czy iść w kierunku dotowania klubów 

prężnie działających.  

 

Skarbnik poinformował, że sytuacja w klubach nie jest dobra, ponieważ sponsorów nie ma 

zbyt wielu, a w ofertach złożonych do gminy wykazane są tylko podstawowe wydatki typu 

koszty utrzymania boiska, opłaty regulaminowe, sędziowie czy zakup sprzętu sportowego. 

Skarbnik dodał, że oprócz klubów, które są obecni na komisji dotację otrzymał w roku 2018 

również klub ISKRA Janczewo i KS AZS AJP, który złożył sprawozdanie oraz SPEEDWAY 

Wawrów, który nie złożył sprawozdania.   

 

Ad. 5 

Zakończenie posiedzenia.  

Przewodnicząca Komisji Renata Szostak w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, zamknęła o godz. 17
30

 posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Oświatowych.  

 

Protokolant         Przewodnicząca Komisji  

 

Joanna Krystosik           Renata Szostak 


