PROTOKÓŁ
z kontroli w jednostce:
Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14

29.01.2018 r.

w

przeprowadzonej w dniu
(adres jednostki kontrolowanej)

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
przez
(zespół kontrolujący)

(wykaz

osób

kontrolujących

zgodnie

z

listą

obecności:

Stefan

Czajkowski,

Krzysztof Kowalczyk, Małgorzata Filipiak, Maciej Gałązka, Leszek Kopczyński,
Urszula Grażyna Kraszewska, Marzanna Kucińska, Tomasz Kurowski, Paweł Lipiński,
Jerzy Jan Nowak, Tomasz Rokita, Robert Rońda, Przemysław
1/2018
na podstawie upoważnienia Nr

Paweł

Wojda)

22.01.2018 r.
z dnia

wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.
Zakres kontroli: kontrola klubów sportowych za 2017 r., w tym dotycząca zakupionych
materiałów (w zakresie zadań zleconych ifinansowanychprzez Gminę)

Antoni Janusz Piechoski
W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan
(imię i nazwisko)

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
(stanowisko służbowe)

Pani Jolanta Damasiewicz

Sekretarz Gminy

(imię i nazwisko)

(stanowisko służbowe)

Pani Anna Kosobudzka

Skarbnik Gminy

(imię i nazwisko)

(stanowisko służbowe)

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce:
Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu w dniu
29 stycznia 2018 r. przeprowadziła kontrolę klubów sportowych za 2017 r., w tym dotyczącą
zakupionych materiałów (w zakresie zadań zleconych i finansowanych przez Gminę).
Przebieg kontroli:
Pan Stefan Czajkowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił materiały
przygotowane na kontrolę.
Następnie członkowie Komisji przeszli do kontroli klubów sportowych.
1) Klub Sportowy „Świt" Barcząca:
Kwota wnioskowana - 23 000 zł, kwota przydzielona - 15 000 zł, zwiększenie
w ciągu roku - 2 371,85 zł, wydatki poniesione w 2017 r. - 17 371,85 zł.
Pan Tomasz Kurowski członek Komisji przypomniał, że była inwestycja, dotycząca
zagospodarowania kontenerów i zaplecza socjalnego. Powiedział też, że zna zaangażowanie
Prezesa tego klubu. Oprócz środków gminnych jest tam duży wkład własny i wkład
sponsorów.
Przewodniczący Komisji przypomniał, że wnioskował do Wójta, aby podział
środków na kluby sportowe był robiony z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu, ale Wójt
nie przychylił się do tego twierdząc, że zgodnie z przepisami prawa jest odpowiedzialny
za gospodarkę finansową gminy. Pan Czajkowski zapytał, jakie kryteria przyjął Wójt przy
podziale środków na kluby sportowe, bo kwoty wnioskowane przez kluby są inne od tych
przydzielonych przez Wójta. Wójt odpowiedział, że przydzielane środki są zawsze
analizowane z Panią Skarbnik na podstawie lat poprzednich i kwot, które były wcześniej
wydatkowane. Są różne kluby, a środki przydzielane są na podobnym poziomie, jak w latach
minionych. W niektórych przypadkach, na wniosek klubów, są zwiększenia w ciągu roku
wynikające np. z osiąganych sukcesów sportowych i awansów. Radny Kurowski zauważył
natomiast, że członkowie Komisji oświatowej są w środowisku sportowym i może jest
im łatwiej dostrzec priorytety, które Wójt, podczas analizy wydatków, nie bierze do końca
pod uwagę. Radny powiedział też, że jeśłi chodzi o kwotowe dotacje na sport, to jesteśmy
w okolicznych gminach na samym końcu i mówi tu o piłce nożnej, bo jest mu to najbliższe,
ale podejrzewa, że podobnie jest w innych dyscyplinach. Pan Kurowski spodziewa się,
że będzie jeszcze gorzej. Odwołując się do dyskusji sprzed roku, dotyczącej funkcji
społeczników w sporcie powiedział, że związki sportowe ograniczają takim ludziom
możliwość pracy z młodzieżą. W poszczególnych ligach i rozgrywkach wchodzą chociażby
licencje trenerskie. Poza tym, aby mogły odbyć się zwody sportowe muszą być spełnione
określone wymogi. Pan Kurowski powiedział też o obowiązkowych opłatach licencyjnych
i wymogach, jakie trzeba spełniać, aby pełnić funkcję trenera. W związku z tym pytaniem jest
jaką rolę ma spełniać Gmina i czy ma wspierać w tych działaniach kluby sportowe,
czy ma pozostać głucha na te potrzeby. Pani Anna Kosobudzka Skarbnik Gminy
powiedziała, że jeśłi chodzi o działalność sportową na terenie Gminy to nie sprowadza się ona
tylko do finansowania klubów sportowych, bo jest to również utrzymanie boisk sportowych,
zatrudnianie animatorów, sport w szkołach. Sąiteż oczywiście/iaAest|cje sportowe, ponieważ

budowane są boiska. Wójt podsumował, że gdyby zsumować wszystkie wydatki budżetowe
klasyfikowane jako wydatki na kulturę fizyczną i sport to na pewno nasza Gmina
wyglądałaby inaczej w porównaniu z pozostałymi samorządami, które np. mają tyłko jeden
klub sportowy. Wójt nie wyklucza też tego, aby przedstawiciele Komisji oświatowej mogli
uczestniczyć i rozmawiać o wydatkach na kluby sportowe, pomijając
fakt,
że odpowiedzialność spoczywa na Wójcie. Natomiast środki finansowe są na podobnym
poziomie jak w latach poprzednich, bo i poziom sportowy jest podobny. Wójt dostrzegł też
wkład własny członków kłubów sportowych.
Pani Urszula Kraszewska członek Komisji odnosząc się do wymagań stawianych
przez związki sportowe powiedziała, że ktoś powinien powiedzieć tej spirałi „nie", ponieważ
to nakręca się wzajemnie.
Przewodniczący powracając do kontrolowanego klubu zauważył różnice kwotowe
w kosztach przejazdu drużyny na zawody, w porównaniu do orientacyjnych długości tras Pani Skarbnik poinformowała, że zostanie to sprawdzone i wyjaśnione na podstawie
przedstawionych faktur.
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze pytania dotyczące Kłubu „Świt" Barcząca pytań nie zgłoszono.
2) Parafialny Klub Sportowy „Gabriel" Zamienię:
Klub złożył wniosek o dofinansowanie bez podania kwoty, kwota przydzielona 1 500 zł, zwiększenie w ciągu roku 1 434,52 zł, wydatki poniesione w 2017 r. - 2 934,52 zł.
Przewodniczący Komisji zapytał, gdzie obecnie znajduje się siedziba kłubu.
Pan Przemysław Wojda członek Komisji poinformował, że siedzibą klubu w tym
momencie jest parafia. Radny Wojda zauważył też, że drugi raz z rzędu Wójt zwiększył
środki przeznaczone na ten klub do kwoty ok. 3 tys. zł i w związku z tym ma sugestię,
żeby od razu zapisywać takie środki dła tego klubu, aby w ciągu roku Prezes nie musiał
wnioskować o zwiększenie środków. Kwota ok. 3 tys. zł jest w zupełności wystarczająca.
Wójt odpowiedział, że kilka lat wcześniej kwota 1,5 tys. zł była wystarczająca, poza tym klub
złożył wniosek bez podania kwoty. Pan Tomasz Rokita członek Komisji zapytał,
na co są przeznaczane środki i jak wygląda funkcjonowanie tego klubu.
Radny Wojda poinformował, że działalność klubu polega głównie na wyjazdach na turnieje
parafialne. Są to dwa turnieje w ciągu roku: turniej tenisa stołowego i turniej piłkarski
i co roku jeździ tam kilka drużyn. Radny Kurowski zwrócił uwagę na koszty poniesione
na przejazd na Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego - Pani Skarbnik poinformowała,
że zostanie to sprawdzone i wyjaśnione na podstawie przedstawionych faktur.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania dotyczące Parafialnego Kłubu Sportowego
„Gabriel" Zamienię - pytań nie zgłoszono.
3) Gminny Klub Sportowy „Diagram"
Kwota wnioskowana - 15 000 zł, kwota przydzielona - 7 000
roku - 1 644,05 zł, wydatki poniesione w 2017 r. - 8 644,05 zł.

zwiększenie w ciągu
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Przewodniczący zapytał, czy są pytania dotyczące Gminnego Klubu Sportowego
„Diagram" - pytań nie zgłoszono.
4) Klub sportowy „Dragon" Nowe Osiny
Kwota wnioskowana - 10 000 zł, kwota przydzielona - 4 000 zł, zwiększenie w ciągu
roku - 406,55 zł, wydatki poniesione w 2017 r. - 4 406,55 zł.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania dotyczące Klubu Sportowego „Dragon" pytań nie zgłoszono.
5) Gminny Klub Sportowy „Tygrys" Huta Mińska
Kwota wnioskowana - 61 000 zł, kwota przydzielona - 33 000 zł, w ciągu roku nie
było zwiększenia, wydatki poniesione w 2017 r. - 33 000 zł.
Radny Kurowski, w kontekście kosztów przejazdów na zawody sportowe,
poinformował, że dziewczęca drużyna „Tygrysa" gra w III lidze i jeździ znacznie dalej niź
np. Siedlce, czy Stoczek Łukowski, bo np. do Płocka, Radomia i Płońska. Powiedział
również, że dła pełnej przejrzystości można przejrzeć zbiorcze faktury za przejazdy.
Zwrócił też uwagę na to, że np. „Świt" Barcząca posiada jedną drużynę, a „Tygrys" ma pięć
drużyn, jednak dostał tylko dwa razy więcej środków niż drużyna z Barczącej.
Wójt natomiast zauważył, że w zestawieniu wydatków „Świtu" Barcząca jest pozycja
dotycząca zakupu piłek treningowych dła drużyny juniorskiej, więc być może jest tworzona
taka drużyna. Przewodniczący podsumował, że na przyszłość można pokusić się o bardziej
szczegółowe sprawozdania kłubów sportowych, z podaniem informacji o ilości drużyn.
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze pytania dotyczące Gminnego Klubu
Sportowego „Tygrys" Huta Mińska - pytań nie zgłoszono.
6) Szkoła Specjalna - Ignaców
Złożono wniosek o dofinansowanie bez podania kwoty, kwota przydzielona 2 000 zł, w ciągu roku nie było zwiększenia, wydatki poniesione w 2017 r. - 2 000 zł.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania dotyczące Szkoły Specjalnej w Ignacowie pytań nie zgłoszono.
7) Uczniowski Klub Sportowy Judo „ KONTRA"
Kwota wnioskowana - 8 000 zł, kwota przydzielona - 4 000 zł, zwiększenie w ciągu
roku - 851,14 zł, wydatki poniesione w 2017 r. - 4 851,14 zł.

8) Siatkarski Klub - Niedzialka
Kwota wnioskowana - 1 500 zł, kwota przydzielona - 1 000 zł, kłub w 2017 r.
nie poniósł wydatków.
Przewodniczący poinformował, że w części opisowej sprawozdania przedstawionego
przez Prezesa klubu jest informacja dlaczego wstrzymano wykorzystanie środków z budżetu
gminy. Wójt rozmawiał z Prezesem i wspólnie ustalono, że w przyszłym roku, po tym jak
rozwinie się sytuacja w kłubie, środki będą mogły być przydzielone.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania dotyczące Siatkarskiego Kłubu - Niedziałka
- pytań nie zgłoszono.
9) Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Mewa"
Kwota wnioskowana - 4 000 zł, kwota przydzielona - 4 000 zł, w ciągu roku nie było
zwiększenia, wydatki poniesione w 2 0 ł 7 r. - 3 782 zł.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania dotyczące Parafialnego Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Mewa" - pytań nie zgłoszono.
10) Ludowy Zespól Sportowy - Królewiec
Złożono wniosek o dofinansowanie bez podania kwoty, kwota przydzielona 1 000 zł, klub w 2017 r. nie poniósł wydatków.
Wójt powiedział, że kłub był zarejestrowany jako ludowy klub sportowy i działa
spontanicznie, bez zapisywania się w łigach. Jest to bardziej świetlica dla dzieci i młodzieży
niż klub. Wójt przypomniał też, że były inwestycje w budynek i jest to działanie raczej
w kierunku rekreacji niż sportu. Pan Radny Kurowski zauważył, że jest to przykład tego,
że prędzej, czy później stanie się przed pytaniem, dotyczącym zasad finansowania sportu.
Zauważył też, że taka forma rekreacji nie ma żadnej kontroli. Pani Marzanna Kucińska
członek Komisji powiedziała, że klub funkcjonuje, a młodzież się spotyka. Powiedziała też,
że według niej zamknięcie tego kłubu byłoby błędem, bo jest to jedyny łokał, w którym
młodzież może się spotykać. Młodzież dba o ten budynek i nie spotyka się tam, żeby coś
dewastować. Wójt dodał, że pieczę nad tym budynkiem sprawuje OSP w Królewcu.
Pani Kraszewska w sprawie zasad finansowania wyraziła opinię, że według niej bogactwem
jest różnorodność i należy wspierać inicjatywy, w których młodzież może działać w grupie
i uczyć się wzajemnych relacji. W związku z tym nie należy wspierać jedynie zawodowych
klubów. Wójt powiedział, że zasady finansowania sportu to bardzo złożona sprawa, na którą
wpływa wiele czynników, chociażby infrastruktura. Radny Kurowski zauważył, że wraz
z rozwojem infrastruktury będą rozwijać się poszczególne dyscypliny sportu.
Pan Radny Rokita powiedział, że rozumie różne głosy, bo środki przekazywane przez Wójta
na szeroko rozumianą kulturę fizyczną muszą też działać oddolnie i w miejscach, w których
nie jest tylko sport wyczynowy, ale również tam, gdzie jest jakaś inicjatywa. Nie rozumie
jednak przydzielenia po raz kolejny po 1 tys. zł na klub siatkarski i LZS Królewiec.
Jeśli w Królewcu jest siłownia to powinna być doposażona, bo teraz wygląda lak, jakby nie
było tam gospodarza. Dobrze jednak, że zawiązała się tam jakaś imcjatyWaAle irodki mogły
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przejść na innego rodzaju sport skoro były niewykorzystane, więc rozumie też stanowisko
Radnego Kurowskiego. Jeśłi środki nie są wykorzystane to przydzielanie ich w kolejnym
roku jest chybionym pomysłem. Pan Radny Wojda powiedział natomiast, że powinno się
wspierać też drobną rekreację i jest wręcz za większym wspieraniem tego rodzaju sportu
lokalnego. Pan Kurowski powiedział z kolei, że według niego marnotrawstwem jest
przydzielanie środków, które nie są wykorzystane i zagospodarowane. Nie ma kontroli nad
tymi pieniędzmi, bo daje się pieniądze nie wiedząc na co. Powiedział też, że należy wspierać
każdego, ale najpierw trzeba zacząć działać, pokazać się, żeby było to namacalne i widoczne.
Pani Kucińska powiedziała, że jeśłi chodzi o LZS Królewiec i niewykorzystanie środków
to była umowa, że jeśłi Gmina poprawi dach to młodzież wyremontuje, przy pomocy OSP,
budynek w środku. Nie jest tak, że środki nie zostały wykorzystane, bo nic tam się nie robi
i być może powstało w tym zakresie nieporozumienie. Przewodniczący Komisji zapytał,
kiedy Wójt dowiedział się, że dwa kluby nie wykorzystają przydzielonych środków.
Wójt odpowiedział, że jeśli chodzi o klub siatkarski to było to pod koniec roku, natomiast
z Królewca nie miał informacji. Zwrócił też uwagę, że zawsze początki są trudne i nie można
od razu „wylewać dziecka z kąpielą". Poza tym bardzo dobrze, że środki nie zostały
wykorzystane, jeśli miałyby za nie zostać zakupione rzeczy, które potem leżałyby nieużywane
na półce. Podobna sytuacja jest z jednostkami OSP. Pani Sekretarz poinformowała,
że większość samorządów z naszego powiatu środki na sport wydaje w nieco inny sposób,
który jest trudniejszy dła klubów, ponieważ jest to w ramach dotacji i konkursów, czyli trzeba
spełniać odpowiednie zasady i wymogi, startować w konkursie, a potem jeszcze rozliczyć się
zgodnie z wytycznymi. U nas wygląda to w taki sposób, że wszystko jest w budżecie Gminy,
a kluby przedstawiają faktury i rachunki. Pani Sekretarz przedstawiła również wydatki
na kulturę fizyczną i sport w sąsiednich samorządach. Radny Kurowski powiedział
natomiast, że inwestując w infi-astrukturę sportową nie wolno ograniczać działalności bieżącej
sportowej. Pan Robert Rońda członek Komisji ponowił swoją propozycję z poprzedniego
roku, dotyczącą zaproszenia prezesów kłubów sportowych - większość zebranych
sceptycznie odniosła się do tej propozycji.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania dotyczące Ludowego Zespołu Sportowego Królewiec - pytań nie zgłoszono.
11) MOSiR „Mazowiecka Piętnastka"
Kwota wnioskowana - 2 200 zł, kwota przydzielona - 1 500 zł, w ciągu roku nie było
zwiększenia, wydatki poniesione w 2017 r. - 1 499 zł.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy przy rozdziale środków Wójt wziął pod uwagę
możliwość awansu kobiecej drużyny piłkarskiej „Tygrysa" Huta Mińska, co będzie się
wiązało z dalszymi wyjazdami na mecze. Wójt powiedział, że jeśli będzie potrzeba to zawsze
jest możliwość zwiększenia środków pod koniec roku, gdy są sukcesy sportowe.
Pan Czajkowski zapytał, w jakim terminie Wójt zamierza podzielić środki finansowe
najbliższym czasie.
będzie
na kluby sportowe - Wójt odpowi
najprawdopodobniej do końca miesiąca
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Następnie Przewodniczący przedstawił informację dotyczącą finansowania sportu
z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zapytał, czy kwoty
przeznaczone na finansowanie sportu były w takiej wysokości jak wnioskowano.
Wójt poinformował, że różnie to bywało i zależało to od tego w jakim czasie wnioskodawcy
składali wnioski i ile było środków. O przyznaniu środków decyduje zazwyczaj sama
Komisja, a Wójt to akceptuje łub sugeruje, czy popiera wniosek.
Po dyskusji Komisja Rewizyjna sformułowała następujący wniosek pokontrolny:
W trakcie roku budżetowego 2017 r. zwiększono wydatki poniesione na kluby sportowe
w następującej wielkości: Klub Sportowy „ŚM>it" Barcząca - 2 371,85 zl, Parafialny Klub
Sportowy „Gabriel" - 1 424,52 zl. Gminny Klub Sportowy „Diagram" - 1 644,05 zł,
Klub Sportowy „Dragon" Nowe Osiny - 406,55 zł. Uczniowski Kłub Sportowy Judo
„ KONTRA " - 851,14 zł. Łączna wysokość zwiększeń w ciągu 2017 r. wyniosła 6 708,11 zł.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy są jeszcze pytania i uwagi do tematu kontroli pytań i uwag nie zgłoszono.
Na powyższym zakończono kontrolę klubów sportowych za 2017 r., w tym dotycząca
zakupionych materiałów (w zakresie zadań zleconych i finansowanych przez Gminę).

Wnioski pokontrolne:
W trakcie roku budżetowego 2017 r. zwiększono wydatki poniesione na kluby sportowe
w następującej wielkości: Klub Sportowy „Świt" Barcząca - 2 371,85 zl,
Parafialny Klub Sportowy „Gabriel" - 1 434,52 zł. Gminny Klub Sportowy „Diagram"
- 1 644,05 zl. Klub Sportowy „Dragon" Nowe Osiny - 406,55 zł. Uczniowski Klub
Sportowy Judo „KONTRA" - 851,14 zl. Łączna wysokość zwiększeń w ciągu 2017 r.
wyniosła 6 708,11 zl.
Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej:

to

ił

Wykaz załączników:
1.
2.
3.
4.

Zestawienie wydatków poniesionych na kluby sportowe w 2017 r.
Zestawienie wydatków klubów sportowych
Sprawozdania klubów sportowych
Informacja dotycząca finansowania sportu z budżetu Gminnej
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisji

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz
przekazano Wójtowi Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymała Skarbnik Gminy Mińsk
Mazowiecki - Kierownik Referatu Budżetu i Finansów.
Kontrolowany:

Kontrolujący:
Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
w składzie:

anusz Piechoski

Stefan Czajkowski
Małgorzata Filipiak -

SKAfIjBNIKÓSfMINY

Maciej Gałązka -

^
l^o—

Leszek Kopczyński Krzysztof Kowalczyk Urszula Kraszewska Marzanna Kucińska Tomasz Kurowski Paweł Lipiński Jerzy Jan Nowak^
Tomasz Rokita Robert Rońda Przemysław Paweł Wojda
Otrzymują:
1. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki,
2. Skarbnik Gminy Mińsk Mazowiecki - Kierownik Referatu Budżetu i Finansów,
3. a/a.
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