
Protokół nr 34/10 
z posiedzenia Komisji ds. Socjalnych 

odbytego w dniu 9 lutego 2010 r. 
 
 

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Zbigniew Krzyżański – Przewodniczący Komisji ds. 
Socjalnych, który na wstępie swego wystąpienia powitał zebranych. 

Następnie stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił następujący 
porządek obrad: 

 
1. Zapoznanie z wykorzystaniem budżetu przyznanym klubom w 2009 r. 
2. Sprawy bieżące i różne. 

 
Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag i został przyjęty 
jednogłośnie. Następnie po zatwierdzeniu tematyki obrad Przewodniczący zarządził 
głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia, który był udostępniony do 
wglądu w Urzędzie Gminy. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z poprzedniego posiedzenia został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 1 
Realizując porządek obrad Przewodniczący poprosił Panią Karolinę Pokorską – pracownika 
Urzędu Gminy ds. oświaty, kultury i sportu o przedstawienie kwestii dotyczącej 
wykorzystania budżetu, jaki został przyznany klubom sportowym w ubiegłym roku. Na 
wstępie swego wystąpienia Pani Pokorska poinformowała, iż Zarządzeniem Wójta Gminy 
został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz Regulamin otwartego konkursu ofert. 
Następnie wyjaśniła, iż na realizację wspomnianego zadania przeznaczono kwotę 40 tys. zł, 
z czego 10 tys. zł przeznaczono na organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego 
dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów, pozostałe 30 tys. zł na organizację 
szkolenia i współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej. Kontynuując zapoznała członków 
Komisji z zasadami ogłaszania konkursu oraz kryterium rozpatrywania ofert. W toku dalszej 
wypowiedzi nadmieniła, iż w ubiegłym roku tylko dwa kluby sportowe ubiegały się 
o dofinansowanie. Ponadto dodała, iż po analizie ofert złożonych przez wspomniane kluby 
zadecydowano, iż GKS „WIDAWIA” otrzyma pomoc w wysokości 30 tys. zł natomiast UKS 
„LIBERO” 10 tys. zł. W dalszej części Pani Pokorska poinformowała, iż termin składania 
sprawozdań z realizacji zadań minął 30 stycznia br., z którego wywiązały się obie 
organizacje. 
W dalszej części wywiązała się krótka dyskusja na temat działalności klubów sportowych, 
w, wyniku której członkowie komisji zgodnie stwierdzili, iż z roku na rok zmniejsza się 
liczba klubów oraz zainteresowanie sportem. 
Następnie Przewodniczący podziękował Pani Karolinie Pomorskiej za udział w posiedzeniu 
i udzieleniu wyjaśnień.  
 
 
Ad. 2 
W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący zapoznał członków Komisji z odpowiedziami na 
wnioski złożone na poprzednim posiedzeniu. W toku dalszego posiedzenia została poruszona 
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tematyka związana z realizacją zaplanowanych do modernizacji dróg, a mianowicie zbyt 
małymi środkami f inansowymi przeznaczonymi w budżecie gminy na ten cel. 
W związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na to spotkanie Przewodniczący 
podziękował członkom Komisji za udział w posiedzeniu i zamknął kolejne obrady Komisji 
ds. Socjalnych. 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
Jolanta Szuleta 
          Przewodniczący 
               Komisji ds. Socjalnych 
 
                 Zbigniew Krzyżański 


