
1 

 

Protokół nr 07/2015 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dnia  12 czerwca 2015 roku 
 

Godzina rozpoczęcia  - 14:00 

Godzina zakończenia – 15:30 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Piotr Nieratka – Przewodniczący Komisji 

2. Krzysztof Sadowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji 

3. Katarzyna Kiecenka – Sekretarz 

4. Artur Kozioł – Członek 

5. Mirosław Kędzia – Członek 

Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięli: 

1. Danuta Jaworska  – skarżąca  

2. Jacek Jaworski – skarżący 

3. Główna Księgowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu Bogumiła Rybicka,  osoba 

upoważniona do przedstawienia stanowiska Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu. 

Temat posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.  

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

 3.  Rozpatrzenie skarg na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu. 

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1. Otwarcia posiedzenia i przedstawienia porządku dokonał Przewodniczący Komisji P. Nieratka. 

Do porządku nie wniesiono uwag.  

Ad. 2.  Protokół nr 06/2015 z dnia 02 czerwca 2015 r. przyjęto jednogłośnie.  

W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” przyjęciem – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Ad. 3.  Rozpatrzenie skarg 

Radni zapoznali się z treściami skarg, a następnie poproszono zaproszonych gości w celu 

przedstawienia swojego stanowiska.  

Państwo Jaworscy:  

Sprawa dotyczy również konfliktów z przed dwóch lat, gdy miejsce miała podobna sytuacja, jednak 

wówczas w/w wycofała swoje zażalenie. Obiecano zmiany w tym zakresie, jednak do tego nie doszło. 
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Ponadto w ubiegłym roku, gdy miała możliwość wystawienia się na festynie Pani Dyrektor wiedząc, że 

skarżąca prowadzi przedsiębiorstwo w tym zakresie nie przekazała jej telefonu, jakichkolwiek 

namiarów na nią. Jej firmę polecali osoby trzecie, sołtysi, nawet pracownicy GCKiS.  

Skarżący działalność gospodarczą  prowadzą już długo – najpierw zajmowała się tym Pani Jaworska 

obecnie jej syn. Twierdzi, że ma stale „pod górkę”. Rozumie, że trzeba zapłacić za wynajem placu na 

stoisko, jednak cena ta powinna być „normalna”. Wg w/w kwota 6 tyś to nic innego jak łapówka. 

Uważa, że to „niedorzeczne”, że musi dzwonić po firmach z całej Polski i musi się wręcz prosić, aby 

mogła wystawić się we własnym mieście, gdzie prowadzi legalnie działalność gospodarczą. 

Niejednokrotnie byli zapraszani na inne imprezy plenerowe: do przedszkola, szkół, gdzie również za 

darmo rozdawali dzieciom popcorn. Zdarzyło się również, że udostępnili do przedszkola swoją 

maszynę – nie mogli osobiście uczestniczyć w festynie. Skarżąca zaznacza, że również chętnie 

współpracowaliby z GCKiS, ale nikt ich nie zaprasza, wręcz przeciwnie. Wszyscy z nich się śmieją, bo 

za wszystko muszą płacić.  

Skarżąca przypomniała historię z przed roku, kiedy to zostałaby oszukana, tak jak oszukane zostało 

GCKiS przez firmę, która wykupiła catering na imprezy. Na szczęście nie dokonała przelewu – 2 000 zł. 

W/w ma żal, że pani Dyrektor wiedząc o tym nie raczyła jej poinformować w formie pewnego 

ostrzeżenia, aby nie dokonywali wpłat, bo mogą stracić pieniądze. Pani Jaworska uważa, że  pani 

Dyrektor robi jej na złość, celowo utrudniając pracę jej synowi, który aktualnie prowadzi działalność 

gospodarczą. Ponadto ma znaczne trudności, aby porozumieć się z panią Dyrektor – „jest niemiła, 

nieuprzejma”. Z trudnościami spotykają się tylko w przypadku imprez organizowanych przez GCKiS. 

Nie są o niczym informowani i zapraszani. W przeciwności do innych gmin i powiatów. Co roku 

uczestniczą i częściowo za darmo dają produkty na imprezach plenerowych w Chojnowie, Lubaniu, 

Bogatyni – w całej okolicy. Skarżąca uważa, że „nasze dzieci” też mogłyby na tym skorzystać, gdyby 

mieli możliwość zarobkowania na naszych lokalnych imprezach. W/w nadmieniła, że nigdy wcześniej 

nie mieli żadnych problemów, gdy place na stoiska były wynajmowane bezpośrednio przez GCKiS. 

Trudno jej pojąć co to za firma cateringowa, jeśli oni sami nie mają tych wszystkich rzeczy i również 

szukają konkretnych firm z danymi artykułami – tyle że biorą kontrahentów z całej Polski, nie dając 

możliwości wystawienia się małym przedsiębiorcom z terenu gminy, bo żąda się od nich 6 000 zł („To 

jest taka zbieranina, ale żąda się łapówek”). Skarżący oczekują zmian. Wiedzą, że są inni 

pokrzywdzeni przedsiębiorcy np. pan z Dmuchańca, który miał dziś również się wstawić.  

Wyjaśniła, że jak pani Dyrektor stała się Dyrektorem złożyła swoją ofertę, aby wiedzieli, że takich 

mają przedsiębiorców na terenie gminy. Pani Dyrektor jednak nie przyjęła pisma, „rzuciła nim jak 

psu” ponieważ nie będzie na takie oferty odpisywać. Wtedy pani Jaworska złożyła pierwszą skargę, 

którą wycofała.  

Pani Jaworska przedstawiła rachunek za wynajęcie placu podczas imprezy w innej gminie – koszt to 

50 zł. Poinformowała również, że co roku wystawiają się na Dni Ceramiki w Bolesławcu, gdzie 

wcześniej składają ofertę. Kontaktują się we wskazanym terminie i jeśli np. wolne są jeszcze miejsca 

na sprzedaż takimi artykułami dostają cennik wraz z numerem konta i terminem dokonania płatności. 

Czasem w innych gminach się zdarzało, że np. wystarczył telefon do Ośrodka Kultury i od razu 

mówione było, czy mogą się wystawić. Bywa, że na imprezie np. mają już stoisko z zabawkami i od 

razu przedstawiają warunek, że mogą ale tylko z popcornem i watą. Nie trzeba wydzwaniać nie 

wiadomo gdzie, tylko od razu dostaje się konkretne informacje od organizatora i ceny są w 
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przystępnych kwotach. Do końca września mają „pozamykane” wszystkie imprezy w okolicy, tylko nie 

w Nowogrodźcu. Co roku pani Jaworska musi się prosić i za każdym razem jest poniżana. Denerwuje 

ją to, bo we własnym mieście, gdzie jest legalnie prowadzona działalność nie może się wystawić, a 

obcy ludzie nie mają z tym żadnych problemów.  

Namiary na firmę, która wykupiła w tym roku imprezy plenerowe otrzymała z Gminnego Centrum 

Kultury i Sportu. Spróbowała się dodzwonić do właścicielki firmy, kilkukrotnie nie odbierano telefonu, 

a jak odebrano to nie mogła pozyskać żadnej konkretnej informacji. Skontaktowała się następnego 

dnia, gdzie przedstawiono jej kwotę 6 000 zł za wynajem placu na stoisko. Od razu udała się do pani 

Dyrektor, która również była zadziwiona wysoką kwotę i obiecała, że porozmawia w tej sprawie z 

właścicielem firmy – panią Renatą Barduś. Do tej pory jednak pani Jaworska nie doczekała się żadnej 

informacji ze strony pani Dyrektor.  

We wcześniejszych latach – gdy GCKiS indywidualnie wyszukiwało przedsiębiorców, którym 

bezpośrednio wynajmowali plac na stoiska również pobierali opłaty, co jest czymś normalnym, 

jednak były to kwoty, które były jeszcze opłacalne: za Dni Nowogrodźca 500 zł, za Pieczenice – 250 – 

300, Dożynki Gminne – 150 zł. 

 

Stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu, przedstawionego przez panią Bogumiłę 

Rybicką: 

26 marca zostało złożone zaproszenie do składania ofert. Zaproszenie to było skierowane do 

wszystkich przedsiębiorców spełniających kryteria. W tym zaproszeniu oferowaliśmy wyłączność na 

obsługę gastronomiczną, handlową i zabawową podczas głównych imprez plenerowych (Peczenica, 

Jarmark, Dni Nowogrodźca, Dożynek Gminnych i Święta Chleba). Termin składania ofert był do 9 

kwietnia, do godziny 10:00. Tego samego dnia o godzinie 13:00 nastąpiło otwarcie ofert. Komisja 

powołana przez zarządzenie Dyrektora zapoznała się ze wszystkimi ofertami i wyłoniona została ta 

oferta, która miała najkorzystniejszą cenę za pełen zakres przedstawiony w ofercie. Zaproszenie do 

składania ofert było ogólnodostępne – umieszczone na stronie internetowej i każdy miał możliwość 

przystąpienia do przetargu. Nikt z terenu naszej gminy takiej oferty nie złożył.  

W GCKiS zatrudnionych jest 13 osób, przy tym tylko dwóch mężczyzn. Opłata za wyłączność daje 

możliwość prowadzenia działalności w zakresie usług gastronomicznych, handlowych i zabawowych, 

ale ten kontrahent w zamian za to gwarantuje rozstawienie namiotów, zabezpieczenie ław, 

zorganizowanie podestów. Zajmuje się montażem, demontażem i sprzątaniem placu. Jest to 

narzucone przez  GCKiS, ponieważ przedstawiając ofertę w ten sposób konstruowany jest zakres, aby 

kontrahent z jednej strony miał możliwość zarobkowania, ale w zamian wykonuje pewne usługi. 

Gdyby GCKiS chciałoby samodzielnie zabezpieczyć to wszystko, ze względu na możliwość np. 

bezpośredniego wynajmowania placu indywidualnie mniejszym przedsiębiorcom, musieliby 

wykupywać tego typu usługi – potrzebni są do tego ludzie, sprzęt, co znacznie zwiększałoby wydatki 

ponoszone na te imprezy. Dlatego pani Dyrektor zdecydowała się na taki kierunek obsługi.  

Usługa została wykupiona na wszystkie imprezy w 2015 roku na kwotę 31 000 netto.  Pani Justyna 

poinformowała, że trudno jej w chwili obecnej ocenić jakie koszty GCKiS musiałoby ponieść na 

wszystkie usługi związane z ewentualnym indywidualnym wynajęciem placu na stoiska, ale możliwe, 
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że również wyszłoby to 6 000 zł za stoisko. Wyłączność nie dotyczy tylko regionalnych produktów 

oraz stoisk dla sołectw, które promują gminę. W związku z ogłoszoną ofertą GCKiS nie przyjmuje 

pojedynczych ofert od mniejszych przedsiębiorców w tym zakresie. W przypadku mniejszych imprez, 

czy imprez w których placówka jest współorganizatorem istnieją tylko wydatki. GCKiS nie ma 

możliwości wówczas zarobku.  

Pani B. Rybicka poinformowała, że sprzedaż dotyczy placu, na którym odbywa się impreza plenerowa. 

Nie jest w stanie odpowiedzieć co w sytuacji, gdy przedsiębiorcy lokalni mając zezwolenia rozłożą 

swe stanowiska kilka metrów dalej. Kontrahent jest poinformowany jedynie o sklepach, na których 

działalność GCKiS nie ma wpływu.  Nie jest w stanie wypowiedzieć się czy pani Dyrektor rozmawiała z 

właścicielem firmy, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na temat kwot podawanych 

przedsiębiorcom.  Uważa, że nie można narzucać komuś jak ktoś ma prowadzić działalność 

gospodarczą, dlatego nie byłoby odpowiednim rozwiązaniem w zakresie oferty zakładać jakiś 

warunków co do kwot za usługi. GCKiS nie posiada cennika dotyczącego wynajmu placu na stoisko 

podczas imprez. Nie orientuje się jak wynajem placu wyglądał we wcześniejszych latach. Potwierdza, 

że wynajmowano indywidualnie, ale nie wie na jakich zasadach i jak to było organizowane.  

Uważa, że sprawa skargi jest jednostkowym przypadkiem.  

Pani B. Rybicka przyznała, że w zeszłym roku firma, która wykupiła catering na imprezy jedynie 

częściowo się rozliczyła i sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego.  

 

Wnioski Komisji Rewizyjnej: 

Radni zapoznali się z dokumentacją przedstawioną przez panią Bogumiłę Rybicką, z których wnika, że 

wpłynęły trzy oferty: dwie z Wrocławia, w tym pani Renaty Barduś, która wygrała oraz ze Szczecina, 

która została odrzucona ze względu na błędy formalne.  

Wszyscy członkowie Komisji wyrazili opinię, że imprezy plenerowe organizowane przez GCKiS 

powinny skupiać się przede wszystkim na promocji rejonu, a nie na zarobku. Poza tym uznali, że 

kwota 6 000 zł za wynajem placu jest zdecydowanie za wysoką kwotą, która blokuje małych 

przedsiębiorców i nie daje im możliwości swobodnego wykonywania swej działalności gospodarczej. 

Są to osoby prowadzące działalność na terenie naszej gminy i tu odprowadzają swoje podatki, więc 

warto dać im możliwość zarobkowania, zwłaszcza że działalność przynosi zyski sezonowo.  

Przewodniczący P. Nieratka wyraził swe obawy, przywołując fakt, że w poprzednim roku firma, która 

wykupiła usługę nie dokonała w całości płatności. Ponadto uważa, że koszty nie powinny być takie 

straszne skoro wszystko praktycznie jest w posiadaniu gminy – GCKiS oraz sołectwa (namioty, stoły). 

Radny Sadowski dodał, że niejednokrotnie w rozstawieniu namiotów pomagali pracownicy Hydro – 

Techu. Ponadto mamy chyba 18 osób, które wykonują prace społecznie – użyteczne.  

Radna Kiecenka dodała, że to nie jest tak duże miasto, aby tych namiotów było trzeba tyle rozkładać. 

Poza tym  można byłoby zatrudnić w tym celu osoby bezrobotne, które chciałyby dorobić, a nie mają 

możliwości i nie sądzi, aby żądali wygórowanych kwot. Uważa, że taki przetarg mógłby równie dobrze 

przygotować pracownik Urzędu. Trzeba się zastanowić czy faktycznie zachodzi konieczność sprzedaży 
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imprez. Przyznaje, że nie wiedziała, że w ten sposób GCKiS organizuje imprezy. Zwróciła uwagę, że 

właśnie dlatego uważa za istotnym publikowanie informacji przez jednostki np.  Publicznego Rejestru 

Umów.  

Radny Kędzia poinformował, że niejednokrotnie przy takich imprezach w rozstawianiu pomagają 

chłopaki ze Straży Pożarnej. Sołectwa, szkoły też organizują równe imprezy i nigdy nie ma problemu z 

organizacją, wyszukaniem firmy i jej wystawieniem.  

Radny Sadowski przedstawił jak wynajęcie takiego placu przebiega w Bolesławcu, gdzie wszystko 

wcześniej jest ustalone – jakich przedsiębiorców poszukują i jakie są ceny. Imprezy są na większym 

terytorium, a miasto samo się podejmuje indywidualnej sprzedaży, bez większych firm 

cateringowych. Wiadomo, że organizacja takich imprez to są koszta, ale na swą działalność GCKiS 

otrzymuje dotację z Urzędu, a ponadto Gmina chyba 150 000 zł na Dni Nowogrodźca dodatkowo 

przekazuje. Szukają również jakiś sponsorów. Poza tym przy sprzedaży całej imprezy istnieje zawsze 

zagrożenie, że firma nie zorganizuje jej odpowiednio, tzn. w dniu imprezy okaże się, że nie są 

świadczone żadne usługi gastronomiczne, handlowe i zabawowe. We wcześniejszych latach pojawił 

się pomysł rozdzielenia placu: jeden catering wraz ze sceną itd. – do przetargu i drugi z usługami 

handlowymi i zabawowymi.  

Głosowanie w sprawie uznania skargi za zasadną: 

W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” przyjęciem – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Wszyscy, jednogłośnie uznali, że sprzedaż wszystkich imprez plenerowych jest działaniem 

niekorzystnym dla Gminy.  

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji P. Nieratka o godz. 15:30 

zamknął posiedzenie. 

 

 

Protokołowała:        Przewodniczył: 

 

Sekretarz Komisji      Przewodniczący Komisji 

 

 


