
Protokół Nr 18/14 

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

odbytego w dniu 6 sierpnia 2014 r. 

 

Posiedzenie komisji otworzył Pan Waldemar Semaszczuk – Przewodniczący Komisji, 

który powitał radnych i zaproszonych gości. W dalszej kolejności stwierdził kworum 

niezbędne do obradowania i przedstawił zaplanowany porządek obrad, który przedstawia się 

następująco: 

 

1. Analiza rozwoju działalności sportowej na terenie gminy. 

2. Podsumowanie działalności „ustawy śmieciowej” za I półrocze 2014 r. 

3. Sprawy bieżące i różne. 

 

 

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłaszano uwag jedynie Przewodniczący 

zaproponował aby w punkcie dotyczącym spraw różnych udać się do miejscowości Patoki 

w celu skontrolowania przebiegu prac remontowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Powyższa propozycja została przyjęta jednogłośnie przez pozostałych członków komisji. 

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. 

Do omówienia pierwszego tematu poproszona została Pani Aneta Namirowska – pracownik 

Urzędu Gminy, która poinformowała zebranych, jaka kwota środków pieniężnych 

przeznaczona została w bieżącym roku na popularyzację kultury fizycznej i sportu w naszej 

gminie. Zaznaczyła również, iż wspomniana pula pieniędzy podzielona została pomiędzy 

kluby sportowe działające na naszym terenie, te które przystąpiły do otwartego konkursu 

a także spełniły jego warunki. Na zakończenie swojej wypowiedzi wymieniła, które kluby 

i w jakiej kwocie otrzymały dofinansowanie. 

Następnie głos zabrał radny M. Janiak, który przybliżył działalność klubu sportowego 

 Widawie. Zaznaczył, iż już po raz trzeci drużyna zakwalifikowała się do rozgrywek w klasie 

okręgowej. Ponadto dodał, iż zawodnicy przykładają się do treningów co daje widoczne 

efekty. Następnie przedstawił sukcesy graczy oraz w jaki sposób są oni mobilizowani do 

pozostania w drużynie, gdyż dobrzy zawodnicy werbowani są do innych drużyn, które 

proponują im korzystniejsze warunki. Dodał również, iż zainteresowanie młodzieży piłką 

nożną jest duże i w samej Widawie funkcjonują trzy drużyny a mianowicie drużyna juniorów, 

młodzików i tzw. żaków, które skupiają około 50 młodych graczy. W toku dalszej 

wypowiedzi radny zaznaczył, iż mimo dofinansowania, jakie pozyskano z gminy do klubu 

corocznie dokładana jest spora pula pieniędzy pozyskiwana od sponsorów oraz z działań, 

jakie prowadzone są przez działaczy sportowych. Zaznaczył, iż dużo większe koszty 

ponoszone są odkąd drużyna awansowała do grupy okręgowej, gdyż same opłaty są 

nieporównywalnie większe a także spore kwoty wydawane są na dość odległe wyjazdy. 

Następnie nadmienił, iż od bieżącego sezonu na stadionie w Widawie swoje rozgrywki oraz 

treningi prowadzą zawodnicy z klubu Chociw. Wyjaśnił również, na jakich zasadach 

udostępniane jest wspomniany obiekt sportowy oraz szatnie. Ponadto wspomniał ile pracy 

oraz pieniędzy kosztuje utrzymanie murawy a także porządku na całym obiekcie stadionu 



zaznaczając również, jakich czynów wandalizmu dopuszczają się chuligani, którzy 

notorycznie wdzierają się na teren stadionu. Na zakończenie omówił jeszcze jakie działania 

prowadzone są na rzecz pozyskiwania środków finansowych a także wsparcia rzeczowego. 

 

Ad. 2. 

Realizując dalszą część obrad Przewodniczący Komisji poprosił Panią Małgorzatę Sowała – 

pracownika Urzędu Gminy o przedstawienie funkcjonowania tzw. „ustawy śmieciowej” na 

terenie naszej gminy. 

W pierwszej kolejności Pani Sowała przedstawiła kwotę należności, jakie poniesiono 

w pierwszym półroczu bieżącego roku za odbiór odpadów porównując z sumą należności jaka 

wpłynęła od mieszkańców zaznaczając, iż niektórzy dokonują opłat z góry za rok, pół roku, 

czy też kilka miesięcy inni natomiast płacą regularnie więc kwota zaległości może być 

większa. Następnie poinformowała ile osób złożyło deklaracje zaznaczając, iż w trakcie roku 

ta liczba ulega zmianie, gdyż zgłaszane są różne sytuacje a mianowicie narodziny nowego 

członka rodziny, wyjazd dziecka do szkoły, czy też pracy a także w razie zgonu któregoś 

z domowników. Na zakończenie dodała, iż ściągalność wspomnianych zobowiązań wzrosła 

po wysłaniu ponagleń. 

W toku dalszego posiedzenia członkowie komisji podjęli dyskusję dotyczącą wysokości opłat 

za odbiór odpadów komunalnych a szczególności możliwości obniżenia dotychczas 

obowiązującej stawki dla rodzin wielodzietnych. W trakcie tej polemiki radni rozważali 

wprowadzenie pewnych modyfikacji dla rodzin powyżej 7 osób a także wprowadzenia 

ewentualnych zmian dopiero w trakcie podpisywania kolejnej umowy. Padła również 

propozycja przeprowadzenia pewnych negocjacji z firmą odbierającą odpady w celu 

obniżenia przez nią stawki. Ponadto w trakcie tych rozważań członkowie komisji przyznali, iż 

niespodziewanie dobrze spływają płatności za odbiór odpadów. 

 

Ad. 3. 

Następnie członkowie komisji udali się do miejscowości Patoki, gdzie dokonali oceny 

prowadzonych prac remontowych w budynku strażnicy OSP. 

Zdaniem radnej I. Mamzer w pierwszej kolejności należałoby zmobilizować mieszkańców do 

aktywności, aby w tym wyremontowanym budynku coś się działo, bo w przeciwnym razie 

renowacja tego budynku nie ma sensu. 

Z powyższą uwagą zgodzili się pozostali członkowie komisji proponując zorganizowanie dla 

mieszkańców spotkania i pokazania, że warto działać na rzecz ogółu. 

 

W związku z wyczerpaniem tematyki posiedzenia Pan Waldemar Semaszczuk zamknął 

obrady Komisji i podziękował wszystkim za uczestnictwo. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Jolanta Szuleta                Przewodniczący  

 Komisji Spraw Społecznych 

     Waldemar Semaszczuk 
 

 


