
PROTOKÓŁ 

z kontroli kompleksowej w jednostce organizacyjnej: 

Urząd Gminy 

(nazwa jednostki organizacyjnej) 

Mińsku Mazowieckim 
w przeprowadzonej w dniu. 

(nazwa miejscowości) 

23.03.2015 r. 

przez 
Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

(zespół kontrolujący) 

23.03.2015 r. 3/2015 
na podstawie upoważnienia Nr z dnia 

wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. 

Zakres kontroli: kontrola klubów sportowych w tym dotycząca zakupionych materiałów 

w 2014 r. (w zakresie zadań zleconych i finansowanych przez Gminę) 

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan 

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 

Antoni Janusz Piechoski 

(imię i nazwisko) 

(stanowisko służbowe) 

Pan Radosław Legat Zastępca Wójta 

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) 

Pani Jolanta Damasiewicz Sekretarz Gminy 

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) 

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce organizacyjnej: 

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki 

(nazwa jednostki organizacyjnej) 

oraz złożonych wyjaśnień w przedmiocie kontrolowanych zagadnień ustalono, co następuje: 

Przebieg kontroli; 

Pan Stefan Czajkowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił 
dokumenty przygotowane na kontrolę klubów ^ortowycl 
do kontroli poszczególnych klubów. 

, a następnie Komisja przeszła 



/. Klub Piłkarski „Świt Burcząca": klub otrzymał z budżetu Gminy łącznie 13 tys. zł 
(12 tys. zł z przydziału i zwiększenie o 1 tys. zł), natomiast wydal 12 860,81 zł. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że w poprzedniej kadencji 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zapytał dlaczego w 2013 r. 
pierwotnie przyznana klubowi kwota 10 tys. zł została zwiększona do 12 tys. zł, 
skoro klub w dalszym ciągu grał w B-klasie i z różnych względów zrezygnował 
z gry w A-klasie. Wójt poinformował wówczas, że 2 tys. zł jest przyznane na utrzymanie 
boiska w Zakolu Wiktorowo. Przewodniczący zauważył, że w zestawieniu wydatków 
za 2014 r. wykazane jest 853,83 zł na utrzymanie boiska i skonkludował, że na ten cel 
było przyznane 2 tys. zł, więc te środki powinny być wykorzystane w taki sposób. 
Pan Czajkowski poinformował również, że ma informację z września ubiegłego roku, 
że Gmina podpisała umowę na utrzymanie boiska w Zakolu Wiktorowo z osobą cywilną. 
Radny zaznaczył, że nie widział tej umowy, ale są to dodatkowe koszty, więc prosi 
o rozwinięcie tej sprawy. Pan Czajkowski zapytał również dlaczego Radni 
o tym nie wiedzą i czy oznacza to, że jedno boisko ma być szczególnie traktowane 
w porównaniu do boisk w Nowych Osinach i Stojadłach. Pan Czajkowski stwierdził, 
że z informacji jakie posiada wie, że Gmina płaci za utrzymanie boiska w Zakolu 
Wiktorowo 200 zł miesięcznie w czasie trwania sezonu, więc nie są to duże koszty, 
ale Radni powinni być o tym poinformowani. Zastępca Wójta wyjaśnił, że umowa, 
o którą pyta Przewodniczący istnieje, bo wszystkie wydatki są dokumentowane 
w księgowości, natomiast specjalne traktowanie boiska w Zakolu Wiktorowo związane 
jest z tym, że jest to obiekt, który dopiero co powstał, trawa jest świeżo zasiana i klub 
niedawno został gospodarzem tego boiska, a murawa wymaga pielęgnacji. 
Zastępca stwierdził, że Gmina zawiera dużo umów i wiele z nich to nie są informacje 
o takim znaczeniu, żeby informować o nich za każdym razem Radnych. 
Przewodniczący Komisji stwierdził natomiast, że przy tak okrojonym budżecie na sport 
ta informacja jest bardzo istotna, szczególnie dla innych klubów, bo działacze pytają 

0 te sprawy. Wójt poinformował natomiast o wniosku z jakim zwrócił się klub 
z Barczącej - wniosek dotyczy dofinansowania zakupu trzech kontenerów, 
które stanowiłyby zaplecze sportowe boiska w Zakolu Wiktorowo. W ten sposób boisko 
zostałoby dostosowane do wymogów Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
Wnioskowane przez klub dofinansowanie jest w kwocie 28 tys. zł. Wójt podał szczegóły 
dotyczące tej sprawy, natomiast odnosząc się do pytań Przewodniczącego Komisji 
dotyczących środków przekazanych „Świtowi" na utrzymanie boiska w Zakolu 
Wiktorowo stwierdził, że nie wie dlaczego Rada Gminy nie wiedziała o zawarciu umowy 
na utrzymanie tego boiska. Poza tym wyjaśnił, że trawa na boisku była świeżo zasiana 
1 wymagała delikatnego koszenia lekkimi kosiarkami. Członkowie klubu 2-3 razy 
wykosili boisko małymi kosiarkami, ale nie byli w stanie dalej tego robić, a w związku 
z tym, że trawa wymagała rozkrzewienia, zakorzenienia i odpowiednich zabiegów klub 
znalazł człowieka, który dysponował właściwym sprzętem do koszenia boiska i umowa 
została podpisana. Wójt zasygnalizował również, że klub z Barczącej w chwili obecnej 
zaczyna budować ogrodzenie płyty boiska, natomiast Przewodniczący Komisji 
stwierdził, że płytę boiska swoimi staraniami iliwiełokrotnymi wystąpieniami na forum 
publicznym budowała z mozołem Pani Lidią Wieczorek, która najczęściej w tej sprawie 



zabierała głos. Wójt potwierdził wkład Pani Wieczorek, jednocześnie przypominając, 
że starać się i występować w sprawie to nie wszystko, ponieważ trzeba było jeszcze 
znaleźć środki finansowe. Boisko w Zakolu było budowane przez 3-4 łata najpierw 
na zasadzie dowożenia za darmo ziemi, aby utworzyć odpowiednią powierzchnię, 
a potem były składane odpowiednie wnioski i udało się uzyskać dofinansowanie. 
To wszystko przyczyniło się do powstania boiska, więc była to długotrwała i mozolna 
praca. Wójt powiedział również, że w roku bieżącym podpisał już wiele umów 
i na pewno nie informował o wszystkich Radnych, ponieważ było ich dużo i dotyczyły 
różnych spraw - Radny Czajkowski stwierdził natomiast, że w tym dziale jest tylko 
jedna umowa. Wójt zasygnalizował, że już teraz należy podjąć decyzję, czy wspiera się 
kłub poprzez zakup kosiarki łub znalezienie osoby, która będzie wykonywała koszenie. 
Zwrócił również uwagę na własny wkład finansowy Prezesa „Świtu" zarówno w kłub 
jak i w boisko. Przewodniczący Komisji zapytał, czy konserwator boiska w Zakolu 
ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie, jednocześnie stwierdzając, że według 
informacji jakie posiada konserwator nie ma takiej wiedzy i doświadczenia, 
więc nie można powiedzieć, że wybrano najlepszego z najlepszych, aby nie zniszczyć 
boiska. Wójt odpowiedział, że jeśli jest taka potrzeba i Radny Czajkowski ma lepszą 
osobę to niech ją zgłosi, poza tym umowa jest już zakończona i nie wie, czy w nowym 
sezonie piłkarskim taka umowa znowu będzie podpisywana. 

2. Parafialny Klub Sportowy „Gabriel" Zamienię: kłub otrzymał z budżetu Gminy 
4 tys. zł, natomiast wydał 3 992,81 zł. 

Pan Tomasz Rokita członek Komisji Rewizyjnei zwrócił uwagę, że w klubie 
nie ma cyklicznego szkolenia dzieci, jest tam grupa dzieci, która spotyka się 
na wyjazdach powiązanych z turniejami sportowymi. Środki gminne przeznaczane 
na kłub są wykorzystywane np. na kalendarze dla członków klubu, słodycze dla dzieci 
łub stół bilardowy, więc nie ma możliwości szkolenia nawyków sportowych u dzieci, 
natomiast takie kluby jak „Świt" Barcząca łub „Tygrys" Huta Mińska przeznaczają 
środki na sprzęt sportowy, np. piłki, dresy. Radny stwierdził, że należy przeanalizować 
te sprawy, ponieważ brakuje pogłębionego spojrzenia na te kwestie: kluby rozliczają się 
ze swoich wydatków i wszystko jest prawidłowo, ale należy zastanowić się co mają dzieci 
z funkcjonowania takich klubów. Wójt odnosząc się do przedmówcy poinformował, 
że opiekunem „Gabriela" od wielu łat jest Pan Jerzy Gańko, a siedzibą klubu jest 
budynek po byłej zlewni mleka, gdzie również jest świetlica terapeutyczna. 
Budynek spełniał też inne funkcje dla miejscowej społeczności, a kłub i świetlica działają 
niejako pod wspólnym szyldem i dzieci mogą tam grać np. w tenisa stołowego, ale nie 
jeżdżą na zawody i nie mają wyników sportowych, ponieważ chodzi tu o odciąganie 
ich od niewłaściwego sposobu spędzania wolnego czasu. Wójt zwrócił również uwagę, 
że sytuacja na bieżąco zmienia się, ponieważ jest wybudowany kompleks boisk przy 
szkole w Zamieniu i potrzebny będzie animator. Toczą się rozmowy dotyczące tego, 
aby świetlica, kłub i boiska mogły dalej funkcjonować w połączeniu ze sobą. 
W sprawę włączają się również strażacy z OSP w Zamieniu. Zamysłem jest połączenie 
ze sobą wszystkich tych spraw, ponieważ jeden opiekup kilku obiektów spowoduje 
oszczędności. Wójt zasygnalizował również, ż^^unkcjono\\^nie klubu i kompleksu boisk 
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powoduje, że część młodzieży spędza wołuy czas w sposób prawidłowy, a kłub poprzez 
łączenie świetlicy terapeutycznej i zajęć sportowych daje szansę na zagospodarowanie 
dzieciom chociaż części wolnego czasu i pokazanie im prawidłowych wzorców. 
Pani Urszula Kraszewska członek Komisji przypomniała, że jednym z zadań własnych 
Gminy jest krzewienie kultury fizycznej i sportu i wobec tego pytaniem może 
być, czy krzewieniem kultury fizycznej jest pomoc finansowa klubom wyczynowym, 
czy może np. zakup stołu pingpongowego w miejsce, gdzie dzieci przychodzą, aby złapać 
„bakcyla sportowego" - Radna wyraziła opinię, że według niej są to po trosze te dwie 
rzeczy, jednocześnie sygnalizując, że jeśli pójdzie się w zawodowstwo to umknąć mogą 
inne sprawy. Wójt poinformował z kolei o podpisaniu umowy z Panem Jackiem 
Tomkiewiczem Prezesem klubu kolarskiego V-Max. Umowa dotyczy szkółek kolarskich 
na terenie Gminy i zapłaty za prowadzenie zajęć dla dzieci gminnych. Wójt zauważył, 
że pojawia się coś nowego przy tych samych środkach budżetowych. 

Pan Jerzy Nowak członek Komisii poinformował, że kłub sportowy „Gabriel" 
działa już ponad 20 łat i jest do naśladowania, natomiast wydatki tego klubu, 
0 których wspominał Radny Rokita, np. na słodycze są pośrednio motywacją dla dzieci, 
ponieważ jest to dla nich równie ważne jak medale. Poza tym Prezes „Gabriela" jest 
społecznikiem zżytym ze sportem, a decyzja o zakupie stołu do biłarda była 
przemyślana, bo jest on potrzebny do zajęć w świetlicy. Dzięki klubowi dzieci mają 
pożyteczne zajęcie. Radny Nowak podkreślił również wkład własny Prezesa 
w zagospodarowanie siedziby klubu i uznał, że środki przyznane przez Gminę 
to minimum pozwalające na funkcjonowanie, więc w ogóle nie dyskutowałby 
na ten temat, bo oszczędzać można na czymś innym. Radny Rokita stwierdził, 
że na tym terenie jest już kompleks boisk i teraz gdyby przekazano „Gabrielowi" 
5 łub 6 tys. zł to wskazanym byłoby, aby była tam osoba, która szkoliłaby dzieci, 
bo w ten sposób cykłicznie zagospodarowałoby się im czas. Obecnie dzieci 
są skrzykiwane i wyjeżdżają na jakieś turnieje, a Gmina zwraca pieniądze za przejazd, 
więc środki są w bardzo zróżnicowany sposób przekazywane kłubom sportowym. 
Wójt stwierdził natomiast, że kluby często w ciągu roku nie przynoszą do Gminy wielu 
faktur, ale przedstawiają je dopiero pod koniec roku kalendarzowego, co świadczyć 
może o tym, że robione są zakupy „na wszelki wypadek", ponieważ zostały pieniądze 
1 trzeba je wydać, a nie powinno tak być. Wobec tego może lepiej byłoby gdyby środki 
przekazywane kłubom były mniejsze, ale za to większa byłaby rezerwa, którą 
wykorzystuje się w razie potrzeb. Przewodniczący Komisii stwierdził, że na podstawie 
swojego wieloletniego doświadczenia uważa iż podawanie wcześniej bazy finansowej jest 
dla klubów korzystną formą, natomiast jeśli zauważa się zwiększone wydatkowanie 
pod koniec roku to oznacza to, że na początku roku ktoś uruchamia własne środki 
na funkcjonowanie kłubu. Pan Maciej Gałązka członek Komisii stwierdził, że „Gabriel" 
jest bardzo fajną inicjatywą i bardzo dobrze, że znalazł się ktoś, kto prowadzi ten kłub, 
ponieważ jest to zalążek i początek dochodzenia do czegoś w sporcie, bo jeśli ktoś jest 
dobry, ma talent i ambicję to przejdzie do lepszych klubów, więc jest to bardzo dobra 
inicjatywa. Przewodniczący Komisii przypomniał natomiast poprzednie kontrole 
klubów sportowych, na których byłyi zgłaszane zastrzeżenia dotyczące wydatkowania 
środków przez „Gabrieja", jednoLCze ĵe stwierdzając, że również docenia działalność 



prezesa tego klubu. Pan Czajkowski odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi Wójta 
zapytał, czy mimo tego, że wszystko dobrze działało została rozwiązana umowa 
z opiekunem świetlicy w Zamieniu, bo może warto było to prowadzić dwutorowo: 
świetlica tak jak dotychczas, a opiekę nad kompleksem boisk powierzyć OSP. 
Wójt potwierdził, że nie miał zastrzeżeń do opiekuna świetlicy, ale praktycznie 
za te same pieniądze opieką objęte zostaną dwa obiekty - będzie to koszt ok. 1,3 tys. zł 
brutto dla opiekuna dwóch obiektów. Wójt poinformował również jakie obowiązki będą 
zapisane w umowie i wyjaśnił, że umowa z dotychczasowym opiekunem sali została 
rozwiązana zgodnie z umową, czyli z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. 
Poza tym strażacy z Zamienia społecznie remontują pomieszczenie z przeznaczeniem 
na świetlicę, znajdujące się w budynku OSP i przychylnie odnoszą się do możliwości 
przeniesienia się do niego kłubu „Gabriel" wraz z dziećmi ze świetlicy. Remontowane 
pomieszczenie jest większe i są tam lepsze warunki dla dzieci. 

3. Gminny Klub Sportowy „Diagram": kłub otrzymał z budżetu Gminy łącznie 8 tys. zł, 
(6 tys. zł z przydziału oraz zwiększenie o 2 tys. zł), natomiast wydał 7 999,32 zł. 

Wójt poinformował, że środki przekazane na kłub zostały zwiększone o 2 tys. zł, 
ponieważ pojawiły się dodatkowe potrzeby związane z osiągnięciami zawodników 
i finansowaniem wyjazdu na turniej. Członkowie Komisji zwrócili uwagę na osiągnięcia 
„Diagramu" uzyskiwane przez zawodników zarówno z terenu Gminy, jak i spoza 
Gminy. 

4. LZS „Herkules" Nowe Osiny: kłub otrzymał z budżetu Gminy łącznie 4,7 tys. zł, 
(4 tys. zł z przydziału oraz zwiększenie o 700 zł), natomiast wydał 4 678,99 zł. 

Wójt poinformował, że kłubu praktycznie już nie ma i jest umówiony 
na kolejne spotkanie z młodzieżą z tego terenu w dniu 28 marca o godz. 15"̂  
Kłub w 2014 r. był kontrolowany przez Komisję Rewizyjną - nie było uwag. 
Wójt poinformował, że na tym terenie powstał nowy kłub o nazwie „Dragon" i część 
osób, która nie utożsamia się z Herkulesem, a chce być aktywna sportowo i chce 
kontynuować dobrą tradycję uczestnictwa w życiu sportowym, ma zapał i chęć pracy 
społecznej również jest zaproszona na spotkania: zaproponowano połączenie 
sił, ponieważ chodzi o dobro młodzieży, natomiast nazwa kłubu jest sprawą 
drugorzędną i część osób zrozumiała te intencje. We wcześniejszych spotkaniach 
uczestniczył również Prezes „Herkulesa", natomiast obecną sytuację traktuje się 
jak nowy start i będzie oczekiwało się na rozwój tej inicjatywy. 
Przewodniczący Komisii poinformował, że nie ma informacji od Prezesa „Herkulesa", 
że kłub ten przestaje istnieć i wobec tego pyta na jakiej podstawie Wójt tak twierdzi -
Wójt odpowiedział, że wynika to z postawy Prezesa „Herkulesa" i działalności kłubu. 
Prezes również jest zaproszony na spotkanie z młodzieżą w dniu 28 marca. 
Radny Rokita stwierdził, że „Herkules" nie powinien otrzymać środków z Gminy, 
ponieważ nie ma tam drużyny piłkarskiej, a mimo tego są wykazywane wydatki 
np. na stroje piłkarskie i wpisowe, więc są to płynne wydatki. Poza tym nie spełniono 
podstawowej wartości jaką jest szkolenie dzieci łub grup młodzieżowych, więc środki 

\ v na ten kłub są marnotrawione. Radny zapytał, cĄ nowy kłub, o którym wspomniał 



Wójt będzie brał udział w podziale środków na 2015 r. - Wójt stwierdził, że jeśli chodzi 
o „Herkulesa" to również uważa miniony rok za stracony, ale Komisja Rewizyjna 
nie stwierdziła braków np. w zakupionych strojach sportowych i spotkanie, 
0 którym wspominał będzie służyło również przekazaniu strojów, aby młodzież mogła 
z nich korzystać, ponieważ były zakupione ze środków Gminnych. Wójt poinformował 
również, że według łisty z lipca 2014 r., w „Herkulesie" było 8 zawodników z terenu 
Gminy i 14 zawodników spoza naszego terenu. Poza tym kłub uczestniczył tylko 
w zawodach organizowanych na orlikach, a na strojach miał logo Gminy, 
więc reprezentował i promował Gminę. Wójt stwierdził, że widzi potencjał w młodzieży, 
która organizuje się wokół nowego kłubu i myśli o tym, aby kłub otrzymał 
dofinansowanie w ramach środków przeznaczonych dla „Herkulesa". 

Następnie Przewodniczący Komisii i Wójt przedyskutowali sprawy dotyczące 
utrzymania boiska w Nowych Osinach oraz problemów związanych z koszeniem płyty 
boiska. Poza tym Radny Czajkowski zwrócił uwagę na potrzebę zaangażowania się 
1 samodyscypliny mieszkańców, natomiast Wójt stwierdził, że w tym momencie podjęto 
próbę „wyciągnięcia ręki" ze strony Gminy do mieszkańców, którzy chcą się 
zorganizować i utworzyć nowy kłub, mający przejąć sprzęt sportowy po „Herkulesie". 
Przewodniczący Komisji poinformował z kolei, że mieszkańcy przeznaczyli fundusz 
sołecki na wyposażenie zaplecza sportowego i za te środki grupa mieszkańców chce 
wykonać szafki kuchenne i zakupić sztućce do zaplecza sportowego. Pani Sołtys 
nie może im tego odmówić, ale sprawą do dyskusji jest to czy jest to wyposażenie 
sportowe, jednak prawnie mieści się to w przedziale zakupów. Pan Krzysztof Kowalczyk 
Wiceprzewodniczący Komisii zapytał, czy w związku z powstaniem nowego kłubu 
i zamiarem przekazania na jego rzecz np. strojów „Herkulesa" nie będzie zwiększenia 
kosztów, ponieważ jest to zapewne sprzęt z logiem tego kłubu. Wójt poinformował, 
że spotkanie, które jest organizowane w Nowych Osinach ma służyć odrodzeniu się 
sportu na tym terenie, a nowy kłub poczynił już działania formalne dotyczące 
zarejestrowania go jako stowarzyszenia, poza tym ewentualny koszt np. zaklejenia logo 
„Herkulesa" nie jest duży. Przewodniczący Komisii stwierdził natomiast, 
że nie otrzymał protokołu z wcześniejszego spotkania, o którym wspominał Wójt. 

5. Gminny Klub Sportowy „Tygrys" Huta Mińska: kłub otrzymał z budżetu Gminy 
łącznie 39 tys. zł, (34 tys. zł z przydziału oraz zwiększenie o 5 tys. zł), natomiast wydał 
39 001,71 zł. 

Radny Gałązka zapytał z jakiego powodu zwiększono środki przyznane 
„Tygrysowi". Wójt poinformował, że powodów zwiększenia środków należy szukać 
w wykazie wydatków. „Tygrys" to wiodący kłub gminny, natomiast na konkurencyjny 
zaczyna wyrastać „Świt" Barcząca. Wójt przypomniał również, że kluby 
są stowarzyszeniami, więc powinny pobierać składki członkowskie, bo jest to ich 
obowiązek statutowy. Zwrócono również uwagę na duży wkład działaczy sportowych 
w funkcjonowanie „Tygrysa". 



6, Zespół Szkół Specjalnych lnu Janiny Porazińskiej w Ignacowie: przekazano 2 tys. zł 
z budżetu Gminy, natomiast wydatkowano 1 999,88 zł. 

Wójt poinformował, że środki są co roku zwyczajowo przekazywane 
i wspierają dzieci, które uczestniczą w zawodach sportowych szkół specjałnych. 

7. Siatkarska Reprezentacja Gminnych Jednostek Organizacyjnych: przyznano 1,5 tys. zi, 
natomiast środki nie były wydatkowane. 

Wójt poinformował o zasadach na jakich funkcjonowała drużyna oraz obecnej 
sytuacji zespołu. 

8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - „Mazowiecka Piętnastka": przyznano 1,5 tys. zł, 
kwota w całości została wydatkowana. 

Wójt poinformował, że środki zostały przekazane w ramach promocji Gminy. 

9. Uczniowski Klub Sportowy Judo „Kontra": kłub otrzymał z budżetu Gminy łącznie 
6 tys. zł (5 tys. zł z przydziału oraz zwiększenie o 1 tys. zł), natomiast wydał 5 999,81 zł. 

Wójt poinformował, że jest to kłub z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, 
w którym liderami są zawodnicy z terenu Gminy, osiągający sukcesy na arenie 
ogólnopolskiej. Wójt jest za wspieraniem kłubu, ponieważ istotnym jest, że mogą się 
tam rozwijać zawodnicy również z terenu Gminy. Wójt przypomniał, że kilka łat temu 
Miasto Mińsk Mazowiecki zachowywało się w niezrozumiały sposób, ponieważ 
nie chciało współfinansować kłubu, dlatego, że byli w nim zawodnicy z Gminy -
Wójt jest daleki od takiego myślenia i uważa, że takie samorządy jak Gmina łub Miasto 
Mińsk Mazowiecki stać na przeznaczenie 5-6 tys. zł na kłub, w którym są zawodnicy 
z różnego terenu, ponieważ jest to również promocja dla tych samorządów. 
Kłub korzysta z bazy sportowej w szkole w Janowie. 

10. Siatkarski Klub „Niedzialka": kłub otrzymał z budżetu Gminy 1,5 tys. zł, 
natomiast wydał 1 464,64 zł. 

11. Parafialno Uczniowski Klub Sportowy „Mewa" w Mińsku Mazowieckim: 
kłub otrzymał z budżetu Gminy 4 tys. zł, natomiast wydał 3 977 zł. 

12. LZS Królewiec: kłub otrzymał z budżetu Gminy łącznie 1 210 zł, (1 tys. zł 
z przydziału oraz zwiększenie o 210 zł), natomiast wydał 1 206,67 zł. 

Wójt poinformował, że kłub zajmuje się dziećmi z terenu Królewca, Arynowa 
i okolic. Siedziba kłubu znajduje się w budynku po byłej zlewni mleka, który 
był remontowany przez strażaków z OSP. Jest tam urządzona mała siłownia, 
w której ćwiczą dzieci. Zwiększenie przydzielonych środków nastąpiło na wniosek 
rodziców i dzieci. Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do tenisa 
stołowego. Przewodniczący Komisji odnosząc się do sprawozdania przedstawionego 
przez kłub stwierdził, że w jego opinii niedopuszczalnym jest nieprowadzenie ewidencji 
członków. Pani Marzanna Kucińska członek Komisji wyjaśniła, że w klubie ćwiczą 

ia funkcję świetlicy, podobnie 
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okoliczne^ dzieci, natomiast Wójt dodał, że 



jak klub z Zamienia, czyli zagospodarowuje dzieciom czas wolny. 
Zastępca Wójta zauważył natomiast, że budynek, w którym mieści się kłub 
z Królewca wymaga pilnego remontu, ale są problemy formalne 
z wystąpieniem o dofinansowanie, ponieważ budynek był przeznaczony na zlewnię 
mleka. W celu zmiany przeznaczenia budynku na cele sportowe trzeba byłoby zrobić 
np. odpowiednie wejścia dla osób niepełnosprawnych i ponieść wiele innych wydatków. 
Przewodniczący Komisii poinformował, że był rok, w którym kłub w ogóle 
nie wydatkował przyznanych środków i wówczas można było za te pieniądze 
coś poprawić w budynku, natomiast Wóit wyjaśnił, że nie było wówczas w klubie osoby, 
która zajęłaby się tym tematem. 

Podsumowując kontrolę Przewodniczący Komisii stwierdził, że Rada Gminy 
nie została poinformowana o umowie na utrzymanie boiska w Zakolu Wiktorowo. 
Ponadto kłub „Świt" Barcząca otrzymał 2 tys. zł więcej z przeznaczeniem na pielęgnację 
boiska, więc środki powinny być wydatkowane na ten ceł, a nie na inne cele związane 
ze sportem. Przewodniczący poprosił o informowanie Rady Gminy o ważnych umowach 
zawieranych w dziale dotyczącym sportu, tym bardziej, że wymieniona umowa była 
jedyną w tym dziale oraz stwierdził, że zawarcie umowy cywilnej z osobą dokonującą 
koszenia boiska jest jakby zdublowaniem kwoty przyznanej klubowi na utrzymanie 
boiska. Umowa powinna być zawarta w ramach dodatkowo przyznanych 2 tys. zł. 
Radny Czajkowski zwrócił również uwagę na potrzebę równego traktowania wszystkich 
boisk na terenie Gminy i poinformował o zasadach rozliczania delegacji sędziowskich 
przedstawianych przez kluby sportowe. 

Radny Rokita zaproponował, wprowadzenie odgórnego zalecenia, aby kluby 
sportowe otrzymujące środki z Gminy musiały wykazywać się pracą na rzecz dzieci 
z gminnych szkół. Kluby powinny wychodzić do dzieci z ofertą szkoleniową 
łub z propozycjami organizowania konkursów i zawodów dla szkół gminnych. 
Radny zasygnalizował potrzebę wywarcia presji na kluby, która dotyczyłaby 
konieczności robienia czegoś konkretnego dla społeczności gminnej i dzieci z gminnych 
szkół. Wóit stwierdził, że zgadza się z wypowiedzią Pana Rokity, ale będzie jednocześnie 
trochę bronił kłuby, bo niektóre z nich robią wiele dla dzieci i tak np. „Kontra" korzysta 
z pomieszczenia w szkole w Janowie, ale w zamian za to kłub zorganizował pokaz judo. 
Wójt poinformował, że na kolejnym spotkaniu z dyrektorami szkół gminnych zostanie 
poruszona ta sprawa. Przewodniczący Komisii odnosząc się do dyskusji stwierdził, 
że chciał to zrobić i poprosił na kontrolę o zestawienie telefonów do prezesów 
poszczególnych klubów, ale ze względu na ochronę danych osobowych nie mógł uzyskać 
tej informacji. Pan Robert Ronda członek Komisji zauważył z kolei, że to prezesi 
klubów powinni wychodzić z ofertą do szkół. 

Przedyskutowano również współpracę z klubem kolarskim V-Max, 
natomiast Pan Leszek Kopczyński członek Komisii zaproponował przedstawienie 
szkołom oferty dotyczącej treningów rugby tag, czyli bezkontaktowej odmiany rugby, 
która przeznaczona jest dla dzieci ze szkół podstawowych. Radny poinformował, 
że ma możliwość załatwienia dla szkół gminnych z Polskiego Związku Rugby sprzętu 
niezbędnego do trenowanią tej dysćypnny sportu. Pan Kopczyński stwierdził. 



że jeśli Gmina zdecydowałaby się na wprowadzenie pilotażowo tego programu 
w szkołach to przez pierwszy rok mogłoby się to odbyć bez kosztów. 

Radny Gałązka zauważył natomiast, że najlepsze w funkcjonowaniu klubów 
sportowych jest to, że powstaje tam coś z niczego i dzieje się to poprzez poświęcanie 
czasu prywatnego, a potem może przekładać się to na wymierne efekty - Radny podał 
przykład osiągnięć mieszkańców z jego terenu w taekwondo i również zasugerował 
potrzebę wywarcia presji na kłuby otrzymujące środki gminne, aby nie tylko miały 
wyniki sportowe, ale również rozrastały się „od dołu", czyli wycbodziły z inicjatywą 
do najmłodszych dzieci. Przewodniczący Komisii zwrócił uwagę, że dzieci i młodzież 
nie zawsze powinno się angażować na duże boiska, aby w przyszłości byli z nich 
piłkarze, ponieważ z różnych względów nie zawsze jest to możliwe, więc jeśli dzieci 
i młodzież mogą spożytkować pieniądze np. w formie rekreacyjnej to powinno się 
im to umożliwić. Pan Czajkowski również dostrzegł potrzebę wyjścia klubów 
z inicjatywą do dzieci i szkół. 

Przedyskutowano również sprawy dotyczące ilości zawodników z terenu Gminy, 
którzy grają w klubach oraz wysokość dofinansowania tych klubów środkami 
gminnymi, dochodząc do wniosku, że nie da się rozdzielić tych spraw, ponieważ odbije 
się to negatywnie zarówno na klubach jak i na samych zawodnikach. 
Dostrzeżono również potrzebę wyróżnienia i uhonorowania najbardziej zasłużonych 
działaczy sportowych w Gminie. 

Na powyższym Komisja Rewizyjna zakończyła kontrolę klubów sportowych 
za 2014 r. 

Uwagi kierownika łub pracownika jednostki kontrolowanej; 



Wykaz załączników do protokołu; 

1. Zestawienie otrzymanych środków finansowych przez kłuby sportowe w 2014 r. 
wraz z wykazem wniosków do budżetu Gminy na 2014 r. złożonych przez kłuby 
sportowe. 

2. Wykazy wydatków kłubów sportowych. 
3. Sprawozdania z działalności kłubów sportowych. 

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz 
przekazano Wójtowi Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymała jednostka kontrolowana 
(Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki - Referat Budżetu i Finansów). 

Kontrolowany: Kontrolujący: 

Otrzymują: 

1. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, 
2. Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki - Referat Budżel inansów, 
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