
Protokół 20/2012

z dnia 25 października 2012 roku

Kontrola  przeprowadzona  przez  Zespół  kontrolny  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  

w Wołczynie w zakresie zasad funkcjonowania hali sportowej, dochodów z tyt. najmu hali 

sportowej w I półroczu 2012 r. oraz zasad funkcjonowania placów zabaw.

Na  podstawie  §  43  i  44  Statutu  Gminy  Wołczyn  w  związku  z  planem pracy  Komisji 

Rewizyjnej na I półrocze 2012 r. 

Zespół kontrolny w składzie:

1. Barbara Błaszczykiewicz - kierownik zespołu

2. Szczepan Mały

3. Jolanta Schatt

działając  na  podstawie  Upoważnienia  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  

z dnia 22 października 2012 r. przeprowadził kontrolę. 

Przebieg kontroli

Zespół  na podstawie ewidencji placów zabaw stwierdził, że na terenie gminy znajduje się 

10 placów zabaw. Większość z nich jest w zarządzaniu Rad Sołeckich i PGKiM Spółka  

z o.o. Wołczynie. Place zabaw są kontrolowane. Są to kontrole okresowe, w wyniku których 

sporządza się  protokoły.  Kontrole przeprowadza technik budowlany, administrator Działu 

Gospodarki Mieszkaniowej. 

W budżecie gminy przewidziana jest kwota na utrzymanie placów zabaw ( wymiana piasku, 

konserwowanie elementów, malowanie). W ramach współpracy z zarządcami placów zabaw 

i jednocześnie na ich wniosek gmina pomaga w konserwacji i ich utrzymaniu.

Informacji udzielili:

– Tomasz Olejnik – naczelnik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego

– Jolanta Kowalik – podinspektor Wydziału T-I.

W dalszej kolejności  Zespół zapoznał się z dokumentacją funkcjonowania hali sportowej  

w Wołczynie.

Zespół  kontrolny  zapoznał  się  z  regulaminem  korzystania  z  obiektów  sportowych  

w Wołczynie oraz z Regulaminem korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012”.

Kontrolujący zwrócili  uwagę na fakt,  iż  brak  jest  stałego kontaktu z  zarządcą  obiektów 



sportowych. Zwrócono  również  uwagę  na  zakres  czynności  i  podstawowe  zadania 

wykonywane na stanowisku podinspektora Wydziału EKSiR. Z zakresu tego nie wynika kto 

jest odpowiedzialny za zarządzanie halą widowiskowo-sportową, boiskiem „Orlik”, kortami 

tenisowymi  oraz  basenem  kąpielowym.  Zakres  obowiązków  jest duży  i często 

uniemożliwiony jest  kontakt z opiekunem obiektów sportowych. 

W zakresie osiągniętych dochodów z tytułu najmu hali w I półroczu 2012 r.  kontrolujący 

zapoznali  się  z  kartoteką finansową. W budżecie gminy na 2012 r.  zaplanowano środki 

finansowe na obiekty sportowe w wysokości 234 850 zł. Dochód z tytułu wynajmu hali w I 

półroczu 2012 r. wyniósł 17.546,55 zł. 

Informacji udzielił:

– Tadeusz Olejnik – Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury, Sportu i Rekreacji

– Grzegorz Zator – podinspektor d/s kultury sportu i rekreacji

Wnioski:

1. Wygospodarować w budżecie gminy środki finansowe na budowę placu zabaw na 

terenie miasta Wołczyna  dostępnego dla wszystkich mieszkańców gminy.

2. Uszczegółowić zakres  czynności  dla  podinspektora  poprzez  dodanie  pkt 

„zarządzanie  halą widowiskowo-sportową,  boiskiem „Orlik”,  Stadionem Miejskim 

przy ul. Leśnej, kortami tenisowymi oraz basenem kąpielowym”.

3. Umożliwić bieżący kontakt z zarządzającym obiektami sportowymi, np. w miejscu 

ogólnodostępnym umieścić informację z numerem telefonu.

Protokół sporządzono 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

                    Burmistrz
          mgr Jan Leszek Wiącek
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