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Protokół 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady 

Gminy odbytego w dniu 11 marca 2016 r. 

Komisja w składzie: 

1. Jan Dziadura – przewodniczący komisji 

2. Piotr Skiba – zastępca przewodniczącego 

3. Jan Boroń – członek 

4. Stanisław Nawalany – członek 

5. Stanisław Magda – członek 

przy udziale pani wójt Elżbiety Wróbel oraz pracownika d. s . sportu Kazimierza 

Kwaśnika na wyjazdowym posiedzeniu do klubów sportowych, zapoznała się 

 z dokumentacją i stanem obiektów sportowych. 

Komisja stwierdziła: 

Klub Sportowy „Zacisze” Trześń. 

Brak kratek wentylacyjnych w szatni gospodarzy., przecieki wody w prysznicach szatni 

gospodarzy i na bojlerze elektrycznym. Ogólnie porządek wokół budynku i na boisku 

dobry. W szatni porządek mógłby być lepszy, a przede wszystkim powinny być 

poukładane i pokompletowane stroje, buty piłkarskie oraz inny sprzęt. Klub liczy 50 

członków, w tym 43 zawodników, wszyscy z terenu gminy Niwiska. Klub prowadzi  

2 drużyny, drużynę juniorów i drużynę seniorów. Jeżeli idzie o dokumentację – klub 

nie posiada żadnej dokumentacji (brak protokołów z posiedzeń zarządu, brak 

protokołów z walnych zgromadzeń, protokołów kasacji sprzętu, kart wydawanego 

sprzętu zawodnikom. Klub otrzymał dotację z Urzędu Gminy na działalność w roku 

2016 – 21 500 zł. 

Klub Sportowy „Błękitni” Siedlanka. 

Liczy 98 członków, w tym 62 zawodników. W klubie gra 7 zawodników z poza gminy 

Niwiska w drużynie seniorów. Istnieje 2 drużyny;  drużyna seniorów i drużyna 

juniorów oraz istnieje szkółka sportowa , w której uczestniczą dzieci z terenu całej 

gminy. Porządek w budynku szatni jak również otoczenia na zewnątrz – prawidłowy. 

Klub posiada dokumentację taką jak: kartoteki wydanego sprzętu dla zawodników, 

książkę z posiedzeń zarządu, książkę protokołów z walnych zgromadzeń, protokoły 

z kasacji wybrakowanego sprzętu, natomiast  rak książki inwentarzowej. Klub 

otrzymał na działalność na 2016 rok dotację w wys. 21 500 zł.  Brak regału 

wystawowego dorobku pucharowego promującego klub.  

Klub Sportowy „Orzeł” Kosowy. 

Brak informacji na temat działalności klubu z powodu nieobecności kompetentnego 

członka zarządu. Natomiast uczestniczył w spotkaniu z komisja jeden z zawodników, 

który udostępnił do wglądu pomieszczenia szatni. Budynek ogólnie zadbany, 

natomiast brak porządku wewnątrz i zewnątrz budynku (składowane puszki, butelko 

plastikowe i butelki szklane po napojach). 
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Klub Sportowy „Marmury” Przyłęk. 

W szatni należyty porządek. Klub liczy 52 członków, w tym 36 zawodników, wszyscy  

z terenu gminy Niwiska. Prowadzi jedną drużynę seniorów. Dotacja otrzymana w roku 

2016 – 16 000 zł. jeżeli idzie o dokumentację, posiada protokoły z posiedzeń 

zarządów i walnych zgromadzeń. Brak dokumentacji dot. kasacji sprzętu , kart 

wydawanego sprzętu zawodnikom, książki inwentarzowej. Brak pryszniców i ubikacji 

w szatni dla gości. 

Klub Sportowy „Hucina” w Hucinie. 

W grudniu 2015 r. zmienił się zarząd. Poprzedni zarząd wycofał drużynę z rozgrywek, 

a budynek i boisko przygotowany na II ligę. W szatni i wokół budynku porządek dobry. 

Klub liczy 33 członków, w tym 24 zawodników. Zarejestrowana jest tylko drużyna 

juniorów. Klub otrzymał dotację z Urzędu Gminy na działalność w roku 2016  

w wysokości 8 000 zł. Klub nie podpisał umowy z Urzędem Gminy na korzystanie 

z dotacji. Protokoły z posiedzeń zarządu klubu i walnych zgromadzeń są w posiadaniu 

klubu. Natomiast brak jest dokumentacji , książki inwentarzowej, kasacji sprzętu, kart 

wydawanego sprzętu zawodnikom. 

Wnioski Komisji:  

1.  Założyć książki inwentarzowe w klubach. 

2. Dopilnować dokumentowania posiedzeń zarządu i walnych zgromadzeń. 

3. Założyć kartoteki wydawanego sprzętu zawodnikom. 

4. Dopilnować dokumentowania kasacji zużytego sprzętu. 

5. Zadbać o porządek na obiektach sportowych i wokół nich. 

 

 Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

      Protokołowała:                                                   Przewodniczący Komisji  

                                                                                            Jan Dziadura 


