
Protokół Nr 11/14 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

odbytego w dniu 30 kwietnia 2014 r. 

 

Kolejne jedenaste już posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Pan Andrzej 

Kowalczyk – przewodniczący tejże komisji, który na wstępie swego wystąpienia powitał 

członków komisji oraz zaproszonych gości. W dalszej kolejności stwierdził kworum 

niezbędne do obradowania i zaprezentował zaplanowany porządek obrad, przedstawiający się 

następująco: 

 

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

2. Kontrola wykonanej inwestycji realizowanej w GOK. 

3. Sprawy bieżące i różne. 

 

Do zaproponowanego porządku obrad nie zgłaszano 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. Do protokółu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, został 

przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1 

Realizując porządek obrad Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Anetę 

Namirowską – pracownika Urzędu Gminy i przedstawienie działalności klubów sportowych. 

Na wstępie swego wystąpienia Pani Namirowska wyjaśniła, iż cztery kluby sportowe z terenu 

gminy Widawa w ubiegłym roku starały się o dofinansowanie swej działalności z budżetu 

gminy i były to GKS „Widawia” Widawa, UKS „Libero” Widawa, GKS Chociw oraz LZS 

Chrząstawa. Ponadto wyjaśniła, iż oczywiście po otrzymaniu tych środków prezesi tych 

drużyn zobligowani zostali do złożenia sprawozdań. Następnie zaznaczyła, iż wszystkie 

wspomniane powyżej kluby złożyły takie sprawozdania, które były dokumentami 

kompletnymi i w związku z tym miały możliwość składania wniosków na uzyskanie dotacji 

w roku 2014. W toku dalszej wypowiedzi Pani Namirowska poinformowała zebranych, o tym 

że kluby są zobowiązane złożyć sprawozdanie z wykorzystania przyznanego na 2014 budżetu 

do 30 listopada 2014 r. Następnie pokrótce omówiła działalność poszczególnych drużyn 

informując jednocześnie o kosztach utrzymania i wydatkach ponoszonych na prowadzenie 

tych klubów. Na zakończenie przedstawiła jeszcze kwoty dotacji, jakie przyznane zostały 

klubom w bieżącym roku. 

Następnie na prośbę Przewodniczącego głos zabrał Pan Jan Kondratowicz- Kapelmistrz 

Orkiestry Strażackiej, który na wstępie swej wypowiedzi zaznaczył, iż zagrożona jest dalsza 

działalność orkiestry, gdyż sytuacja jaka panuje wśród członków jest zła. Dodał, iż zespół 

podzielił się, część osób przeszła do orkiestry w Sędziejowicach. Ponadto poinformował, iż 

trudno jest również prowadzić jakiekolwiek próby, gdyż nigdy nie ma pełnego składu a także 

niełatwo przyjmują jakiekolwiek uwagi. Kontynuując swą wypowiedź Pan Kondratowicz 

wspomniał również, iż zakładając 25 lat temu zespół było 25 członków a w obecnej chwili 

jest ich tylko 16. 

W toku dalszych obrad wywiązała się dyskusja w powyższym temacie, w trakcie której radni 

zauważyli, iż należałoby nawiązać współpracę ze szkołami aby pozyskiwać nowych 

członków do zespołu. Ponadto zdaniem członków komisji również straże powinny prowadzić 

agitacje o naborze.  

 



Ad. 2 

Z uwagi na to, iż kolejny punkt dotyczył kontroli wykonanej inwestycji członkowie komisji 

udali się do Gminnego Ośrodka Kultury aby na miejscu ocenić przeprowadzone prace. 

Odnośnie przeprowadzonych prac związanych z remontem c.o. komisja nie wniosła żadnych 

zastrzeżeń jednakże radny M. Janiak zaznaczył, iż należy jeszcze dokonać wymiany instalacji 

elektrycznej. 

 

Ad. 3 

Po dokonaniu oględzin Gminnego Ośrodka Kultury radni powrócili na miejsce obrad, gdzie 

podjęli jeszcze temat związany z planowanym remontem budynku strażnicy Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Restarzewie Cmentarnym. 

 

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 


