
Protokół Nr 14/14 

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

odbytego w dniu 1 kwietnia 2014 r. 
 

 

Kolejne posiedzenie komisji otworzył Pan Waldemar Semaszczuk – Przewodniczący 

Komisji, który powitał radnych i zaproszonych gości oraz przedstawił proponowany na 

dzisiejsze posiedzenie porządek obrad, który przedstawia się następująco: 

 

1. Ocena działalności placówek kulturalnych – GOK, GBP.  

2. Zapoznanie się z wykorzystaniem budżetu przyznanego klubom sportowym w 2013 r.  

3. Sprawy bieżące i różne. 

 

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłaszano uwag. Następnie Przewodniczący 

Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu z poprzedniego posiedzenia. Dodał, 

że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony do wglądu, poza tym oznajmił, iż jest 

możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu dzisiejszym. 

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

przewodniczący komisji zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1 

W pierwszym punkcie dzisiejszego porządku obrad głos zabrał Pan Jerzy Sylwester Woźniak 

– Wójt Gminy, który nawiązując do tematu poinformował, że biblioteka w Brzykowie została 

zlikwidowana, gdyż nie było zainteresowania zgromadzonym księgozbiorem, dodał także, że 

filia biblioteczna w Chociwiu nadal funkcjonuje. 

W tym miejscu głos zabrał radny Polak, który oznajmił, że część woluminów w Brzykowie 

była bardzo zniszczona i trzeba było je ubytkować. 

W toku dalszego wystąpienia Pan Wójt nawiązał do przeprowadzonego remontu instalacji 

c.o. w Gminnym Ośrodku Kultury. Oznajmił, że przeprowadzenie gruntownego remontu było 

konieczne, gdyż znaczna część rur tej instalacji była już skorodowana. Obecnie 

są zainstalowane nadmuchy powietrza, które zapewniają cyrkulację powietrza, co jest 

odczuwalne zwłaszcza na dużej sali, stwierdził Pan Wójt.  

Nawiązując do powyższego Pan Wójt oznajmił, że koszt przeprowadzonego remontu 

kształtuje się w granicach 100 tys. zł, z czego 75% kosztów kwalifikowanych będzie 

zwrócone do budżetu gminy. 

 

Ad.2 

Realizując drugi punkt obrad głos zabrała Pani Aneta Namirowska, która przedstawiła 

sprawozdanie klubów sportowych dotyczące wykorzystania przyznanego budżetu za 2013 r. 

Oznajmiła, że wszystkie kluby złożyły sprawozdania, które były dokumentami kompletnymi 

i w związku z tym miały możliwość składania wniosków na uzyskanie dotacji w roku 2014. 

W tym miejscu Pani Namirowska poinformowała, że kluby są zobowiązane złożyć 

sprawozdanie z wykorzystania budżetu 2014 do 30 listopada 2014 r.  



Kolejno głos zabrał radny Marcin Janiak, który oznajmił, że zmieniła się osoba, która dba 

o porządek na stadionie. Jest to mieszkaniec Lasu Zawadzkiego, który został zatrudniony na 

podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach staż 50+. Pan Janiak stwierdził, 

że jest to osoba obowiązkowa, która należycie wypełnia swoje zadania. Kontynuując radny 

Janiak poinformował, że 2 zawodników z klubu w Widawie zostaje wypożyczonych do klubu 

w Wrońsku  

 

W związku z wyczerpaniem tematyki posiedzenia Pan Waldemar Semaszczuk zamknął 

obrady Komisji i podziękował wszystkim za uczestnictwo. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna       Przewodniczący  

 Komisji Spraw Społecznych 

 

     Waldemar Semaszczuk 

 

 


