
Protokół Nr 25/2013

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
w dniu 20 marca 2013 r.

Na posiedzeniu Komisji obecni byli  Radni - członkowie Komisji oraz zaproszeni 
goście wg załączonej listy obecności.
Obrady prowadził  radny Arkadiusz Adamczyk – przewodniczący Komisji, który na 
wstępie powitał wszystkich zebranych i stwierdził, że w posiedzeniu Komisji bierze 
udział  liczba  radnych  stanowiąca  quorum.  Następnie  przedstawił  następujący 
porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Omówienie  konkursów  dotacyjnych  dla  organizacji  pozarządowych  na  rok 
2013.
5. Sprawy bieżące.

Ad. 3
Skarbnik GiM omówił projekty uchwał w sprawie:

1/ zmiany  Uchwały  Budżetowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  na  rok 
2013,

2/ zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Mariola Czajkowska omówiła zakres imprez 
kulturalnych  w zakresie  środków przyznanych  w budżecie.  Poinformowała,  że  na 
zamknięcie  obchodów 50-lecia  nadania  praw  miejskich  odbędzie  się,  na  terenie 
gminy i miasta, Lato z Radiem. Na ten cel w budżecie przeznaczono 150 tyś zł.
Impreza odbędzie się 7 lipca br.  na terenie hali  przy ulicy 3 maja. Rozpoczęcie  

o  godzinie  16.00  a  kończy  się  o  23.00.  Podczas  imprezy  wystąpią  zespół 
„Bracia”  
i Maryla Rodowicz.

Następnie Dyrektor omówiła przebieg imprezy.

Przewodniczący Komisji zapytał  czy gmina ma wpływ na przebieg imprezy i jak 
będzie przebiegać reklama.

Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  Mariola  Czajkowska  wyjaśniła,  że  nie. 
Scenariusz już jest przygotowany przez Polskie Radio. Poinformowała, że Polskie 
Radio gwarantuje audycję na żywo i spoty reklamowe.

Ad. 4
Przewodniczący  Komisji  Dotacyjnej  Jan  Grzegorzyca  omówił  rozstrzygnięcie 
konkursów  dotacyjnych  dla  organizacji  pozarządowych  (załączniki).
Poinformował, że oferty można było składać do 2 stycznia br.
Jeżeli chodzi o otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych  
w  Rocznym  Programie  Współpracy  w  2013  roku  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
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działalność pożytku publicznego wspieranych z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, to na ten cel zostało przeznaczonych w budżecie 115 000 zł, z czego 
rozdysponowanych zostało 103 550,00 zł a nie rozdysponowanych 11 450,00 zł.

Jeżeli chodzi o otwarty konkurs w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny w roku 2013, wnioski można było składać do 21 stycznia br.
Plan budżetowy to 215 000,00 zł. Rozdysponowano całą kwotę.
Poinformował, że Komisja pracowała bardzo skrupulatnie i dokładnie.
Stwierdził,  że  dotacja  w  zakresie  rozwoju  sportu  powinna  być  co  najmniej 

powiększona o 100 000 zł.

Przewodniczący  Komisji  stwierdził,  że  dobrze,  że  Przewodniczący  Komisji 
Dotacyjnej o tym mówi, ponieważ Komisja OKiS apeluje o to od lat, następnie 
zadał pytanie w sprawie uchybienia terminu złożenia wniosku przez KS „Piast” 
Leszczyny,  ponieważ  z  tego,  co  wie  wniosek  został  wysłany  w  terminie. 
Dlaczego  tak  się  stało  
i  dlaczego  Klub  nie  został  poinformowany  o  decyzji  i  możliwości  złożenia 
odwołania.

Przewodniczący  Komisji  Dotacyjnej  Jan  Grzegorzyca  wyjaśnił,  że  
w  Zarządzeniu  Burmistrza  wyraźnie  jest  wskazane,  że  wnioski  należy  złożyć  
w  sekretariacie  Urzędu.  Według  interpretacji  Radcy  Prawnego  pana  Pawła 
Piotrowicza data stempla pocztowego nie decyduje tylko data na pieczątce wpływu 
do sekretariatu, ale w przyszłości ta sprawę można doprecyzować.
Wyjaśnił również, że nie jest pewien czy ma obowiązek informowania o odrzuceniu 

wniosku, ale sprawdzi to.

Przewodniczący Komisji zapytał, dlaczego %  zabezpieczenia  środków  
w stosunku do wnioskowanych kwot wynosi 47,50% i waha się od ok. 31% do 
ok. 80% zabezpieczenia porzeb.

Przewodniczący Komisji Dotacyjnej Jan Grzegorzyca poinformował, że zależy to 
od kalkulacji prowadzenia kosztów. Jeżeli Klub przedstawił jak najbardziej realna 
kalkulację  kosztów,  to  ta  dotacja,  którą  otrzymał  jest  na  wyższym  poziomie 
procentowym zabezpieczenia. Podał przykład LKS „Borowik” Szczejkowice.

Przewodniczący  Komisji  stwierdził,  że,  np.  MKS  „MOSiR”  otrzymał  19  tyś  zł  
a obecnie prowadzi 5 drużyn, a MKS Czerwionka, który ma 1 drużynę otrzymał 
14 tyś zł. 

Przewodniczący Komisji Dotacyjnej Jan Grzegorzyca stwierdził, że w przypadku 
MKS Czerwionka pewne wskaźniki były dosyć wysokie.
W przypadku różnych drużyn są różne koszty utrzymania zawodnika. Niektóre Kluby 

Sportowe czerpią środki z innych źródeł.

Przewodniczący  Komisji stwierdził,  że  jako  doświadczony  Prezes  Klubu 
Sportowego twierdzi, że wskaźniki są wadliwe.
Uważa,  że  trenerzy,  którzy  pracują  z  młodzieżą  powinni  otrzymać  wyższe 
wynagrodzenia, niż trenerzy pracujący z seniorami, ponieważ uważa, że priorytetem 
naszej gminy powinno być upowszechnianie sportu młodzieży a nie zawodowstwo.
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Radny Marek Profaska stwierdził, że bardzo Go zastanawia procent zabezpieczenia 
wnioskowanych środków. Mówiąc o kosztach 1 osoby, musimy zadać sobie pytanie, 
co w ramach tych kosztów powinno się znaleźć i co teraz jest. W innym przypadku 
nie  będzie  można  porównać  kosztów  utrzymania  zawodnika  w  poszczególnych 
Klubach.  Pierwszym etapem, który by jednoznacznie określił  zakres finansowania 
bezpośredniego  tego  kryterium,  czyli  wartości,  która  gmina  finansuje  w  ramach 
dotacji dla 1 zawodnika i co w tym powinno się znaleźć. Wtedy można by to odnosić 
do wniosków, które przedstawiają różne obszary, ale byłoby to minimum, które gmina 
finansuje. Dopiero wtedy można dyskutować czy ten % zabezpieczenia jest trafny 
bądź też nie. A % zabezpieczenia w podstawowym zakresie, musiałby być na dany 
Klub  na  daną  osobę  żeby zrealizować  to  zadanie.  Poprosił  o  podjęcie  wniosku  
o utworzenie kwoty bazowej (minimum) dla 1 zawodnika i w jakim zakresie będzie 
szkolona w ramach tej kwoty.

Z-ca  Burmistrza  Andrzej  Raudner poprosił  o  wypracowanie  kierunku,  w  jakim 
Komisja Dotacyjna powinna zmierzać.

Przewodniczący  Komisji stwierdził,  że  należałoby  się  spotkać  wyłącznie  w  tym 
temacie.  Uważa,  że  stworzenie  kwoty  bazowej  byłoby  zasadne,  ponieważ  wtedy 
byłoby wiadomo ile kosztuje prawidłowe szkolenie w jednym roku młodzieży.
Zapytał się czy kryteria w uchwale są dobrze sprecyzowane, czy może należałoby je 
uogólnić. Wyjaśnił, że trudno porównać motocross do piłki nożnej.

Przewodniczący Komisji Dotacyjnej Jan Grzegorzyca stwierdził, że według niego 
kryteria  są  dobrze  określone.  Wyjaśnił,  że  jeżeli  Komisja  ma propozycję  żeby to 
udoskonalić, to Komisja Dotacyjna jest otwarta na propozycje.

Przewodniczący Komisji zapytał,  w jaki  sposób Komisja weryfikuje  to,  co Kluby 
piszą we wnioskach początkowych, to, co piszą we wnioskach skorygowanych 
do otrzymanych dotacji a to, co piszą w sprawozdaniach końcowych.

Przewodniczący Komisji Dotacyjnej Jan Grzegorzyca wyjaśnił, że jeżeli środki nie 
zostaną wykorzystane w całości ulegają one zwrotowi.

Przewodniczący Komisji zapytał, na jakim poziomie były zwroty w roku 2012 i czy 
w  następnym  roku  te  podmioty,  które  zwracały  dotację,  otrzymały  dotację 
pomniejszoną o tę kwotę. 

Radny Marek Profaska  uważa, że chociażby w obszarze piłki  nożnej te wartości 
danych obszarów powinny być porównywalne na wyszkolenie 1 zawodnika.

Przewodniczący Komisji Dotacyjnej Jan Grzegorzyca  wyjaśnił, że posiada takie 
dane i odczytał je.

Przewodniczący  Komisji  stwierdził,  że  z  tego  wynika  rażąca  dysproporcja. 
Należałoby to uśrednić,  ponieważ z tego wynika,  że w jednych klubach są dzieci 
szkolone za 2 razy więcej pieniędzy, co w innych.
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Radny  Bernard  Strzoda  stwierdził,  że  najlepsze  są  proste  rozwiązania.  Kiedyś 
dotacje były przyznawane w zależności od klasy rozgrywkowej.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że nie jest to miarodajne w stosunku do drużyn 
grających w tej samej klasie.

Radny Artur Szwed stwierdził, że właściwe byłoby ująć w kryteriach pomniejszania 
dotacji dla drużyn, które w pełni jej nie wykorzystały,  o tę kwotę niewykorzystaną, 
przy następnym przyznawaniu dotacji.  Uważa również, że powinny być stworzone 
różne kryteria dla poszczególnych dyscyplin sportowych.

Przewodniczący  Komisji  zapytał,  w  jaki  sposób  są  weryfikowane  zapisy  
w sprawozdaniach z rzeczywistością.

Przewodniczący  Komisji  Dotacyjnej  Jan  Grzegorzyca stwierdził,  że  wszystko 
musi być udokumentowane, np. listy zawodników są potwierdzone z oryginałem. Jest 
również opracowany harmonogram kontroli. W zeszłym roku odbyło się 5 kontroli. 
Jeżeli  chodzi  o  kontrolę  finansowo-budżetową,  to  od  br.  kontrole  będzie 
przeprowadzał Wydział Audytu Wewnętrznego UGiM.

Przewodniczący  Komisji  zwrócił  się  z  prośbą  o  dostarczenie  na  następne 
posiedzenie  Komisji  OKiS,  obowiązujących  kryteriów  oceny  wniosków  
o  dotacje  oraz  protokołu,  jak  poszczególne  kryteria  były  punktowane  przez 
Komisję  Dotacyjną.  Poprosił  również  o  obecność  na  następnym  posiedzeniu 
Komisji  
i odpowiedź na pytania, na które nie był obecnie w stanie odpowiedzieć.

Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło stwierdził, że środki są wystarczające, tylko należy 
je dobrze podzielić.

Ad.5
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Alojzy Klasik omówił planowane 
remonty  i  inwestycje  realizowane  przez  MOSiR na  lata  2013-2020  (załącznik  do 
protokołu).

Ad. 2 
Protokół Nr 24/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 20 lutego 2013 r. został przyjęty 
„jednogłośnie” – głosowało 4 Radnych.

Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała:
Bożena Zawalska

 Przewodniczący Komisji
radny Arkadiusz Adamczyk
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