
Protokół Nr 12/12 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

odbytej w dniu 6 marca 2012 r.  

 

Kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Pan Andrzej Kowalczyk – 

Przewodniczący tejże komisji, który na wstępie swego wystąpienia powitał członków komisji 

oraz zaproszonych gości. 

Następnie stwierdził kworum niezbędne do obradowania i zaprezentował zaplanowany 

porządek obrad, który przedstawia się następująco: 

1. Zapoznanie się z działalnością klubów sportowych oraz orkiestry strażackiej – 

posiedzenie wyjazdowe. 

2. Kontrola przeprowadzonych przetargów. 

3. Sprawy bieżące i różne. 

 

Do przedstawionego porządku obrad członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag 

i został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu 

z poprzedniego posiedzenia. Dodał, że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony do wglądu 

wcześniej, poza tym wyjaśnił, iż jest możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu 

dzisiejszym. 

W związku z tym, że do protokółu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, 

protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1 

Realizując porządek obrad członkowie Komisji przystąpili do omawiania działalności klubów 

sportowych, które funkcjonują na terenie naszej gminy. Szczegółowe informacje na temat ligi 

sportowej „Widawia” przedstawił radny Janiak. Na wstępie swej wypowiedzi zaznaczył, iż 

w skład wspomnianej drużyny wchodzą dwie sekcje, a mianowicie sekcja seniorska oraz 

sekcja młodzików. Ponadto wyjaśnił, na jakich zasadach działa klub, przedstawił liczbę 

członków poszczególnych sekcji a także ich trenerów. Następnie nadmienił, iż na dziewięć 

drużyn uczestniczących w rozgrywkach okręgowych klub „Widawia” zajmuje pierwsze 

miejsce i ma możliwość awansowania do ligi wojewódzkiej. W toku dalszego wystąpienia 

radny Janiak zaznaczył, iż wspomniany awans wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami, 

gdyż drużyna biorąc udział w rozgrywkach wojewódzkich musiałaby pokonywać dalsze trasy 

a także wzrasta regulaminowa roczna składka, jednakże wejście do ligi wojewódzkiej 

zagwarantowałoby dużo większe możliwości zawodnikom, którzy podnieśliby swoje 

umiejętności a także bardziej uzdolnieni mieliby również możliwość zakwalifikowania się do 

drużyn na wyższym już poziomie. Kontynuując swą wypowiedź przedstawił jeszcze różnice 

między ligą okręgową a wojewódzką. Następnie przedstawił zasady finansowania klubów 

sportowych a także poinformował, na co w głównej mierze wydatkowane są te środki. 

Ponadto zaznaczył, iż z uwagi jednakże na zbyt ograniczony budżet klubu czynione są 

wszelkie stania na pozyskanie dodatkowych funduszy, które w większości przekazują lokalni 

sponsorzy, jak również Wspólnota Gruntowa a także stanowiące dochód z organizowanych 

imprez. Dodał również, iż rozważana jest kwestia pozyskania środków unijnych, które 

w przeszłości udało się wyegzekwować w kwocie około 20 tys. zł. 



Następnie członkowie komisji udali się z wizytacją w okolice stadionu sportowego, gdzie 

znajduje się budynek, w którym mieści się siłownia. Celem tej inspekcji było zbadanie stanu 

technicznego budynku, który po dokonanych oględzinach zdaniem członków komisji nadaje 

się do remontu. 

Po powrocie na salę obrad komisja podjęła dyskusję na temat działań, jakie należałoby 

podjąć, aby dokonać naprawy wspomnianego obiektu. W trakcie tej dyskusji rady Janiak 

zaznaczył, iż poczynione zostały już pewne kroki w celu pozyskania materiałów 

budowlanych niezbędnych do naprawy dachu. Ponadto dodał, iż głównym problemem jest 

kwestia związana przeprowadzeniem tego remontu, gdyż nie ma na to środków finansowych. 

W tym miejscu radny Bruzda zauważył, iż można byłoby z tym problemem zwrócić się do 

Wójta Gminy, który zagwarantowałby pewną kwotę na przeprowadzenie remontu bądź 

oddelegowałby pracowników Gminnego Zakładu Usług Komunalnych do jego wykonania. 

Następnie wywiązała się krótka dyskusja w trakcie, której radny Janiak zobrazował członkom 

komisji zasady funkcjonowania siłowni. Ponadto rozważono również pewne propozycje 

działań, jakie można byłoby wprowadzić w celu zachęcenia większej liczby osób do 

korzystania z tego obiektu, co w przyszłości mogłoby również przynosić pewne zyski. 

W toku dalszych obrad radny Bruzda wracając do tematu działalności klubów sportowych na 

terenie naszej gminny zaproponował, aby doprowadzić do spotkania Zarządów wszystkich 

tych grup w celu połączenia ich w jeden klub. 

Następnie po przedyskutowaniu powyższej propozycji członkowie komisji zgodnie 

stwierdzili, iż byłoby to bardzo dobre rozwiązanie. Wobec powyższego Komisja wystosowała 

wniosek do Wójta Gminy o zorganizowanie spotkania Zarządów wszystkich Klubów 

Sportowych działających na terenie naszej gminy w celu połączenia ich w jeden klub. 

Realizując dalszą część zaplanowanego w tym punkcie tematu związanego z działalnością 

orkiestry strażackiej, poproszono Panią Annę Krześniak pełniącą obowiązki kierownika 

Gminnego Ośrodka Kultury o wyjaśnienie pewnych kwestii dotyczących mianowicie 

umocowania prawnego wspomnianej orkiestry. 

Na wstępie swego wystąpienia Pani Krześniak zaznaczyła, iż orkiestra strażacka ma sporą 

historię, gdyż funkcjonuje już od około stu lat. Następnie zaznaczyła, iż w zasadzie zespół ten 

działa przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Widawie jednakże kapelmistrz opłacany jest ze 

środków pochodzących z budżetu nadzorowanej przez nią jednostki GOK, jak również zakup 

większej część instrumentów sfinansowany został również z tego źródła. 

Następnie wywiązała się dyskusja, w trakcie, której rozważane były możliwości 

doprowadzenia do usankcjonowania prawnego tej orkiestry, która zdaniem członków komisji 

powinna posiadać własny zarząd oraz jasno określone zasady funkcjonowania. Ponadto 

w trakcie tej polemiki radni zauważyli, iż poprzez wprowadzenie konkretnych norm działania 

orkiestry możliwe byłoby pozyskiwanie dodatkowych funduszy, jej promowanie czy też 

doprowadzenia do większego zainteresowania i rekrutacji nowych członków. Dodatkowo 

Pani Krześniak zaznaczyła, iż bardzo dobrze, że ta orkiestra funkcjonuje i reprezentuje gminę 

jednakże jej działalność w porównaniu z minionymi latami powoli zanika. 

Z powyższą uwagą zgodził się również Przewodniczący Rady, który był członkiem tej 

orkiestry. Ponadto przedstawił on propozycje działań, jakie należałoby wdrożyć, aby na nowo 

ożywić działalność tej orkiestry. 



Następnie wobec powyższych spostrzeżeń zdaniem członków komisji należy doprowadzić do 

spotkania przedstawiciela orkiestry strażackiej oraz Prezesa Straży OSP w Widawie i raz 

jeszcze przedyskutować możliwości unormowania działalności orkiestry. 

 

Ad. 2 

W kolejnym punkcie obrad członkowie komisji zapoznali się z wykazem przeprowadzonych 

w ubiegłym roku przetargów. 

 

Ad. 3 

W dalszej części obrad podjęta została dyskusja związana z prośbą mieszkańców Grabówia 

dotyczącą remontu drogi. Następnie członkowie komisji zgłosili propozycje zakresu 

materiałów, jakie mają być przygotowane na kolejne posiedzenie. 

 

Następnie w związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na dzisiejsze posiedzenie, Pan 

Andrzej Kowalczyk – Przewodniczący komisji podziękował za udział w spotkaniu 

i zakończył obrady. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała:             Przewodniczący 

Jolanta Szuleta          Komisji Rewizyjnej 

          Andrzej Kowalczyk 


