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Protokół Nr 12/10/2015 

Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

13 lipca  2015 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jerzy Żyła – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nauki, Oświaty, 

Kultury i Sportu. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni:  

Agnieszka Frańczak-Szczepanek, 

Robert Pytka, 

Marcin Marzec. 

 

Ad. 1  

Przewodniczący obrad stwierdził, quorum i otworzył posiedzenie Komisji. 

 

Ad. 2 

Pan Jerzy Żyła przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Omówienie działalności i perspektyw rozwoju Sandomierskiego Klubu Sportowego „Wisła”. 

4. Wnioski Komisji. 

5. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Pan Jerzy Żyła przywitał obecnych, przypomniał, że celem dzisiejszego spotkania jest 

omówienie  perspektyw dalszego funkcjonowania Sandomierskiego Klubu Sportowego  „Wisła”  

w związku z docierającymi do Rady Miasta sygnałami o trudnościach finansowych tej jednostki. 

Pan Marek Grębowiec – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SKS „Wisła” w swoim 

wystąpieniu powiedział, że aby drużyna seniorów mogła przystąpić do rozgrywek rundy jesiennej 

klubowi jest potrzebne 250.000,00 zł „wtedy możemy startować do 2 rundy III Ligii”. 

Przewodniczący Komisji odczytał treść pisma Komisji Rewizyjnej SKS „Wisła” – data wpływu 

08.07.2015 r. (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) zawierającego prośbę o wsparcie finansowe 

klubu w tej kwocie. 

Pan Marek Grębowiec dodał, że „w tej chwili drużyny już nie ma. Chcemy niedzielny mecz rozegrać, 

żeby zyskać 35.000,00 zł są już ustalenia i ogłoszenia, że mecz odbędzie się w dniu 19 lipca  o godz.  

17-tej z „Sandecją” Nowy Sącz”. 

Jeden z działaczy sportowych powiedział, że „(…)miasto miało dotować klub. Jest miesiąc na 

skompletowanie drużyny. Dzisiaj będą prowadzone rozmowy z zawodnikami - jeśli dzisiaj wyjdziemy  

z tego spotkania z zapewnieniem że pieniądze będą to wszystko się da jeszcze załatwić”. 

W dyskusji podkreślono konieczność: 

- utrzymania w drużynie czołowych zawodników, 

- zmiany trenera - trenerzy ciągną za sobą zawodników, 

Zaakcentowano rolę wychowawczą i społeczną klubu, który zagospodarowując wolny czas młodym 

ludziom skutecznie zapobiega powstawaniu patologii przy tym promuje miasto. Podkreślano, że 90-
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lecie istnienia klubu zobowiązuje do uczczenia tej rocznicy tym bardziej, że drużyna zdobyła 

Mistrzostwo III Ligii.  

Pan Jerzy Żyła – powiedział, że pismo z prośbą o wsparcie klubu w  kwocie 250.000,00 zł 

zostało złożone 5 dni temu.  Stwierdził, że jest to „stawianie Rady i Burmistrza pod murem.  Nie da się 

takich pieniędzy wygospodarować z dnia na dzień. Zapytał, czy władze klubu wcześniej nie miały 

świadomości braku takiej kwoty?”. 

Pan Janusz Poński – przedstawiciel klubu „Wisła” -  powiedział między innymi, że: 

-  klub rocznie otrzymywał dotację w wysokości 500.000,00 zł,  

-  władze klubu zwróciły się ostatnio do miasta o wsparcie w kwocie 60.000,00 zł na dokończenie 

rozgrywek 2014/15, 

-  klub miał zapewnienia od władz miasta, że będąc w III lidze będzie finansowany - władza się 

zmieniła. 

-  250.000,00 zł to kwota wynikająca z potrzeb utrzymania drużyny III-ligowej, 

- prowadzenie drużyny to olbrzymia odpowiedzialność dla zarządu, „nie ma w klubie osoby 

odpowiedzialnej za administrowanie - wszystko robi zarząd, kibice, działacze - nieodpłatnie. Nakład 

pracy jest olbrzymi i odpowiedzialność prawna i finansowa również (…). Udało się to wszystko 

opanować - mecze odbywają się bezpiecznie”, 

- można mówić o efektywnym wykorzystywaniu dotacji ponieważ widoczny jest progres -drużyna 

doszła do najwyższej pozycji w III lidze, 

- sygnały o braku pieniędzy na finansowanie „Wisły” powodują, że zawodnicy szukają sobie miejsca  

w innych klubach - jest to ich źródło utrzymania, 

- Klub wzbudza zainteresowanie i sympatię w regionie - skutecznie promuje Sandomierz,  

Mówca poprosił członków komisji o poparcie prośby Klubu. 

Radny Andrzej Lebida  złożył wniosek formalny o natychmiastowe wypłacenie klubowi 

„Wisła” środków  w wysokości 60.000,00 zł zgodnie z przyjętą  uchwałą Rady Miasta Sandomierza.  

Pani Beata Pawłowska  - Skarbnik Miasta przedstawiła radnym , krótką informację o sytuacji 

finansowej miasta.  Powiedziała, że budżet na 2015 rok przewidywał dotację dla klubu w wysokości 

150.000,00 zł, nie zaplanowano w nim wydatkowania dodatkowych 250.000,00 zł. Podkreśliła, że 

miasto ma zobowiązania, które nie są umieszczone w budżecie, a środki na ich realizację muszą się 

znaleźć. Stan finansów miasta jest kontrolowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, po 

sporządzeniu protokołu będziemy wiedzieć więcej. Poprosiła o cierpliwość i więcej czasu.  

Zapowiedziała, że przyjrzy się tej sprawie. 

Pani Katarzyna Zioło powiedziała, że dysponowanie środkami publicznymi jest obwarowane 

przepisami ustawy o finansach publicznych i procedurami.  Przypomniała, że dotacja przeznaczona na 

roczną działalność klubu została wypłacona już w kwietniu.  Podkreśliła, że Klub dysponuje środkami  

z poboru opłat targowych z kilku targowisk oraz z szaletów – „są to konkretne wpływy, które 

zapewnia miasto, nie można twierdzić że władze nie są zainteresowane udzieleniem pomocy 

klubowi”. W latach poprzednich środki na wspieranie klubu pochodziły z rezerwy budżetowej. 

Zapytała, czy Państwo Radni wiedzą na jakie cele może być przeznaczana rezerwa budżetowa? 

„Co do 60.000,00 zł - jest przygotowana umowa w celu wypłacenia klubowi tej kwoty”. 

Pani Katarzyna Zioło poinformowała także o rozmowach prowadzonych przez  Burmistrza z udziałem 

Zarządu klubu i kibicami na których padały różne propozycje rozwiązania problemów finansowych 

klubu w tym propozycje zawiązania stowarzyszenia i sponsoringu. 

Pan Janusz Poński zapytał - czy możemy liczyć , że klub dostanie środki na utrzymanie drużyny 

do końca tego roku? 
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Pani Beata Pawłowska – powiedziała między innymi, że „do końca sierpnia mamy w budżecie 

nie zapisane zobowiązania. Obiecywanie w tej chwili pieniędzy nie zarezerwowanych -  podczas gdy 

widzimy w budżecie braki - jest niemożliwe”. Poprosiła o wykazanie  cierpliwości. 

Pan Janusz Poński  stwierdził, że „przekaz jest jasny, na tą chwilę tych środków nie ma”. 

Pani Beata Pawłowska stwierdziła, że – „nie możemy podejmować takiego zobowiązania 

 i później nie wywiązując się z niego”  

Pani Katarzyna Zioło stwierdziła: -„Dotacja zaplanowana w budżecie na tą działalność została 

już przekazana, dodatkowych środków nie będzie”. 

W dalszej dyskusji poruszono sprawy związane z  treścią pisma złożonego przez Komisje Rewizyjną 

SKS „Wisła”  do Burmistrza Sandomierza w dniu 8.07.2015 r.  

Radny Wojciech Czerwiec stwierdził, że ze względu na treść w/w pisma Burmistrz powinien 

być obecny na dzisiejszym posiedzeniu i udzielić wyjaśnień. 

Pani Katarzyna Zioło poinformowała, że ze względu na ważne sprawy służbowe Burmistrz nie może 

uczestniczyć w posiedzeniu - odczytała treść odpowiedzi  udzielonej  przez Burmistrza . 

Pan Jacek Dybus i Pan Janusz Czajka przedstawili przybliżone koszty utrzymania klubu do 

końca bieżącego roku. Podkreślili że klub powinien złożyć sprawozdanie finansowe za pierwsze 

półrocze. 

Pan Janusz Czajka powiedział, że dochody klubu to także ilość rozegranych meczy pomnożona przez 

ilość sprzedanych biletów. 

W dalszej części spotkania omawiano: 

- możliwości przekształcenia stowarzyszenia  SKS „Wisła” w spółkę handlową, 

- tematykę obrad planowanego Walnego Zgromadzenia Klubu i zmiany władz,  

- różne sposoby zorganizowania obchodów  90-lecia istnienia klubu w tym wręczenia ufundowanego 

przez miasto sztandaru. 

Pan Jacek Dybus zapytał: „z czym wychodzą z dzisiejszego spotkania przedstawiciele klubu?” 

Pani Katarzyna Zioło powiedziała, że ”władze miasta  niczego nie obiecują” 

Pan Marek Grębowiec – nawiązując do przedstawionych przez radnych wyliczeń związanych  

z kosztami utrzymania drużyny powiedział, że „ w rundzie jesiennej potrzebne jest nam 

jeszcze 250.000,00 zł. W tych pieniądzach są środki z zieleniaka chyba, że coś pomyliłem”. 

Pani Katarzyna Zioło poinformowała, że 1 lipca Zarząd Klubu złożył do Burmistrza pismo  

w którym jasno sprecyzował potrzebną kwotę: „ 250.00,00 zł bez działalności gospodarczej” 

Pan Jacek Dybus podkreślił: „klub musimy utrzymać pieniądze dla klubu muszą się znaleźć.  

Miasto powinno włączyć się w poszukiwanie sponsora dla klubu ponieważ ma większe szanse na jego 

pozyskanie”. 

Pani Katarzyna Zioło powiedziała, że – „Pani Skarbnik jest wyrocznią jeśli chodzi o finanse 

miasta, słyszeli Państwo jakie jest Jej zdanie”. Żeby nie było niejasności w tej sprawie podkreśliła 

ponownie, że miasto nie będzie dofinansowywać  klubu „Wisła”.  

Pan Jerzy Żyła stwierdził, że sytuacja w tej sprawie jest jasna. Podziękował obecnym  za udział  

w spotkaniu. 

Przedstawiciele klubu pytali – „co mamy powiedzieć zawodnikom?” 

Pan Jerzy Żyła powiedział, że „będziemy poszukiwać tych pieniędzy gdzie indziej  -  

w budżecie ich nie ma - Pani Asystent jasno to wyraziła”. 

 Podsumował spotkanie stwierdzeniem, że wiele klubów sportowych działających w mieście 

opiera swoje funkcjonowanie na dotacji z budżetu miasta i tymi środkami rządzi się przez cały rok. 

Klub „Wisła” nie może być wyjątkiem w tej sprawie. 
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Ad. 4 

Pan Jerzy Żyła stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

Jerzy Żyła 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 


