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Protokół nr 8/16 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

w dniu 15 marca 2016 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Kazimierza Czerniaka. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:00 

Godz. zakończenia – 15:35 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1) Kazimierz Czerniak – Przewodniczący Komisji 

2) Ryszard Jaworski – Członek 

3) Aneta Bochenek – Członek 

4) Stanisław Łaniocha – Członek  

5) Arkadiusz Kosior – Członek 

6) Mirosław Kruszelnicki – Członek  

7) Barbara Wójtowicz-Prusinowska – Członek (spóźniona) 

 

Nieobecni radni: Barbara Sikora, Józef Pełka, Mirosław Kędzia. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko; 

3) Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu Eliza Szwed. 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

3. Informacja i analiza zakresu finansowania imprez w Gminie Nowogrodziec. 

4. Sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

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

K. Czerniak. 

Do porządku nie wniesiono uwag. 

 

Ad. 2. Protokół nr 7/15 z dnia 7 grudnia 2015 r. przyjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” przyjęciem – 6, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” 

– 0. 

 

Ad. 3. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed poinformowała, że na 

podstawie uchwały Gminne Centrum Kultury otrzymało dotację w wysokości 1164 mln zł, z 

czego na działalność merytoryczną jest kwota 271 tys. zł (i to jest plan na ten rok).  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak poprosił o przedstawienie, jak będzie się kształtowało 

to finansowanie – nie ukrywa, że chodzi też o catering, bo w zeszłym roku były 

niedomówienia, brak wiedzy może u niektórych radnych. 
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Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed poinformowała, że oprócz dotacji, 

którą otrzymują od organizatora są zobowiązani przepisami prawa do tego, aby ogłosić 

konkurs na sprzedaż – mogą tego nie robić, ale to wiąże się z tym, że muszą zawęzić zakres z 

wydatków tylko do wysokości dotacji, ewentualnie pozyskanie środków od sponsorów. 

Natomiast robi się to z różnych powodów m.in. bezpieczeństwa, ale również jest to przychód 

dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu i w związku z tym posiłkują się właśnie tymi 

środkami, które uzyskują od firmy cateringowej. Są to nie tylko środki finansowe, ale również 

usługa polegająca na dostarczeniu sprzętu, którego na dzień dzisiejszy nie posiadają komplety 

ławo-stołów, parasoli, namiotów – całej infrastruktury, która jest potrzebna do organizacji 

imprez masowych, dużych. Ten rok, po ostatniej uchwale Rady Miejskiej, to nie wie w jakim 

kierunku mają iść te działania, czy ma ogłaszać przetarg, czy oddać po prostu plac 

mieszkańcom. Taka informacja, dla porównania pojawił się artykuł w jaki sposób to robi 

Bolesławiec przy święcie ceramiki i oprócz tych kwot od sponsorów, które uzyskują plac też 

sprzedają i jest to kwota 110 tys. zł (w ubiegłym roku). Kwota, którą uzyskuje Gminne 

Centrum Kultury i Sportu za 6 imprez to 31 tys. zł. Wydaje się, że jest to też związane ze 

skalą imprezy, jest zupełnie nieporównywalna. Jeżeli będą takie sytuacje, że Gminne Centrum 

ma mieszkańcom oddawać plac za darmo, pomijając produkt lokalny – tłumaczyła na komisji, 

że produkt lokalny w postaci rękodzieła, czy produktów ekologicznych jest wyłączony 

całkowicie przy procedurze przetargowej, a sprzedawana jest część rynku tylko pod 

działalność typowo gastronomiczną i handel – nie wie do jakiego momentu się dojdzie, bo nie 

będzie tych środków na sfinansowanie imprez. Trzeba będzie zapłacić za infrastrukturę i jest 

to koszt kwoty jeszcze raz tyle czyli około 30 tys. zł, bo nawet takie wyliczenia na Komisji 

Rewizyjnej przedstawiała ile kosztuje wynajęcie, transport, rozładunek, załadunek kompletu 

ławo-stołów.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak stwierdził, że jest to dobry kierunek rozpisania takiego 

przetargu, tylko chodzi o to, aby radnym przedstawić co wchodzi w zakres tego przetargu 

oprócz cateringu w postaci napojów. 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed poinformowała, że ma ze sobą 

gdyby radni chcieli się zapoznać umowę, którą sporządzają z firmą cateringową, która jest 

wyłoniona w ramach konkursu. Konkurs ogłaszają oficjalnie na stronie internetowej, każdy 

ma do tego dostęp, jest to jawne i określane są warunki w tym zapytaniu ofertowym. Tak jak 

mówiła – oddają podczas imprezy plac wydzielony, na którym przedsiębiorca, który wygra 

konkurs może sprzedawać, mieć wyłączność na sprzedaż alkoholu i stoisk handlowych z 

wyłączeniem produktu lokalnego, czyli tym co gmina proponuje potrawy regionalne, 

rękodzieło i tak to wygląda.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak powiedział, że oprócz posiłku są zabawki dla dzieci, 

dmuchańce. 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że to jest jeszcze w 

ramach tej umowy zapewnia tzw. wesołe miasteczko, czyli tą część zabawową dla dzieci. W 

zależności od tego jaki to jest rodzaj imprezy, bo wiąże się to z przestrzenią, którą mają do 

dyspozycji i np. w tamtym roku na pieczenicy było wesołe miasteczko, ale w tym roku 

wesołego miasteczka w Nowogrodźcu nie będzie z racji tego, że nie mają powierzchni, którą 

mogliby udostępnić ponieważ działki z których wcześniej korzystali zostały sprzedane i będą 

tam rozpoczęte w tym roku inwestycje (skwer przy wjeździe do Nowogrodźca). Każda 

impreza i inne oczekiwania, bo jest albo typowy plener gdzie nie ma dostępu do infrastruktury 
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tak jak w przypadku Nowogrodźca gdzie tą infrastrukturę mają znacznie w innej przestrzeni. 

Oprócz tych finansów za sprzedaż piwa i tych stoisk handlowych firma cateringowa jest 

zobowiązana do wyposażenia takiej imprezy w infrastrukturę, tak jak mówiła są to miejsca 

siedzące czyli ławo-stoły, parasole, namioty, podesty. 

 

Radny A. Kosior – zabezpieczenie chyba też? 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że nie – jest to 

oddzielny koszt. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia jest to kolejna ustawa o imprezach 

masowych, która nakłada obowiązek na organizatora przy organizowaniu imprez powyżej 

1000 uczestników – jest zobowiązana do spełnienia wymogów ustawowych polegających na 

zabezpieczeniu medycznym, na firmie ochroniarskiej, na wydzieleniu strefy masowej i taka 

cała procedura i to jest jakby dodatkowy koszt poza firmą cateringową.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak powiedział, że ogólne informacje nie przedstawiają 

obrazu, bo w sumie wychodzi z tego, że jest 300 tys. na wszystkie imprezy organizowane w 

gminie. Tylko, że te imprezy kulturalne są w różnym rozmiarze – festiwal Schnabla, czy dni 

Nowogrodźca to ich finansowanie jest całkiem inne jak dni chleba, czy festiwal kwiatów, czy 

święto kresowe. Pieczenica jest już dłużej na rynku lokalnym i chyba jest finansowana trochę 

więcej, bo i zaangażowanie Centrum Kultury jest większe.  

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że każda impreza ma 

inny charakter jest w innym miejscu, wymaga innych środków i innej infrastruktury, z tego 

wynikają różnice. Natomiast koncerty, które są organizowane to są tak naprawdę na 

podobnym poziomie. Dożynki w Zajaniku czy w Nowogrodźcu, kwota na koncert co roku jest 

podobna nigdy nie różni się bez względu na to czy to jest Kierżno, czy to jest inna wieś.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zadał pytanie, czy finansowanie każdej imprezy jest 

ustalane indywidualnie z władzami wsi – sołectwem? 

  

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że projekt planu 

składany jest we wrześniu i wnioskują o środki, które na bazie poprzednich lat można 

określić. Jest to uzależnione od wysokości dotacji.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak powiedział, że jeżeli ktoś będzie miał catering we 

własnym zakresie jakaś wieś, która organizuje festyn np. kwiatów w Wykrotach i oni sobie 

poszukają cateringu, bo w tedy ich nie obowiązuje, czy obowiązuje prawo zamówień, czy 

rozporządzenia p. Burmistrza o wydatkach finansowych to wtedy mogą na własną rękę 

znaleźć catering i nie skorzystać z pomocy Gminnego Centrum. 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że jeżeli są głównym 

organizatorem no to odpowiadają za imprezę od początku do końca. Ponoszą pełną 

odpowiedzialność i finansową, jak też pod kątem bezpieczeństwa. Jeżeli są 

współorganizatorem to ta sytuacja wygląda trochę inaczej, czyli są instytucją, która wspiera 

działania mieszkańców w danej miejscowości, więc to wygląda trochę inaczej, bo wtedy nie 

dysponują nieruchomością.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak powiedział, że po ostatnim roku widać było, że nie 

wszyscy radni znali procedury organizowania tych imprez i były rożne głosy. Później 

większość się wyjaśniło.  
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Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że sytuację napędziła 

pani Danuta Jaworska (sprawa dalej jest w toku, jeżeli radni o to pytają). Może powiedzieć 

jak to miej więcej wygląda, no bo p. Jaworska pozarzucała przedsiębiorcy, który wygrał w 

ubiegłym roku konkurs, że zażądał od niej jakiejś sporej kwoty, ale to jest firma, która działa, 

płaci podatki, odprowadza ZUS. Natomiast poprzednie firmy też zarejestrowane, ale już 

niestety oszukują Państwo i nie odprowadzają podatków, w związku z tym mogli 

zaproponować jej niższą kwotę. Zresztą do dnia dzisiejszego z poprzednią firmą z 2014 roku, 

firma nie rozliczyła się i sprawa jest u komornika i prawdopodobnie zostanie umorzona. Więc 

roszczenia p. Jaworskiej były nieuzasadnione pod tym kątem. Poza tym, ona nie handluje 

produktem lokalnym tylko to są zabawki chińskie. Ma 10 metrowe stoisko, które średnio 

zajmuje jedno stoisko około 3-4 metrów w zależności od rodzaju. Więc organizując przetarg 

nie ma wpływu na to jaką firma zażąda od przedsiębiorcy kwotę, bo oni kalkulują sobie czy 

im się opłaca czy nie i proponują taką kwotę za tą wyłączność.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zadał pytanie czy rozpisanie konkursu w takiej 

większej skali, a osobno na każdą rzecz różni się cenowo, czy większą uzyskamy kwotę jeżeli 

będzie większy zakres świadczenia tych usług? 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że fizycznie dla 

takiej małej instytucji jakim jest Gminne Centrum Kultury i Sportu jest to nieosiągalne, a 

ponadto jest kwestia odpowiedzialności, ponieważ podpisując umowę z firmą cateringowa, w 

razie przypadku śmiertelnego np. ktoś się zatruje na stoisku to ona wie do kogo pójdzie. 

Pójdzie do firmy, która oświadczy, że spełnia wszystkie wymogi sanepidowskie, bhp, ppoż 

itd. Natomiast w innej sytuacji jak szukać winnego, w którym stoisku się zatruł. Jest to trudna 

sytuacja.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak powiedział, że zadał to pytanie żeby wyjaśnić sprawę, 

bo niektórzy nawet z grona radnych po prostu może nie wiedzą do końca jak to jest 

przygotowywane i żeby mieli jednakowy pogląd na to. Słyszał tyle głosów sprzeciwu, ale na 

tej sesji gdzie głosowaliśmy, zaskakiwała ta treść wypowiedzi.  

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed dodała, że organizując taki przetarg 

to firma, która wygra otrzymuje komplet informacji jeżeli chodzi o przedsiębiorców, którzy 

funkcjonują w Nowogrodźcu, pomiędzy nimi sprawa czy się dogadają czy nie. Natomiast ona 

nie może narzucić firmie, która konkurs wygrała jakiś cen, ponieważ to oni prowadzą swoją 

działalność, mają swój biznes, plan i na pewno musi się im to opłacać.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zadał pytanie, czy nie można zastrzec w trym 

konkursie, żeby pierwszeństwo miały firmy z terenu naszej gminy? 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że mają takie 

pierwszeństwo dlatego, że na pewno o wiele łatwiej skontaktować się z firmami, które są na 

miejscu niż ściągać z drugiego końca Polski. Wie, że mieszkańcy niestety nie korzystają z 

tego no i jedynym przypadkiem jest p. Danuta Jaworska, która miała zastrzeżenia, ale według 

mnie nie uzasadnione. Centrum Kultury na pewno nie ponosi za to odpowiedzialności 

ponieważ konkurs został ogłoszony zgodnie z przepisami, został ujęty produkt lokalny, czyli 

nie pomijał w żaden sposób wytwórców lokalnych. Natomiast, równie dobrze każdy sklep 

mógłby przyjść, który handluje artykułami spożywczymi, ale pytanie czy znajdzie się firma w 

tym roku, która zechce zainwestować w ogromne pieniądze z takim celem żeby zarobić. 

Natomiast przykład Nowogrodźca –sklepy, które są czynne do godziny 18-stej w tych dwóch 
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dniach pracują całą dobę. Więc to też jest dla przedsiębiorcy, który inwestuje swoje 

pieniądze, przywozi swój sprzęt na sporą kwotę ryzyko, pomijając fakt pogody i frekwencji. 

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak stwierdził, że tak to wygląda w większości, czy w 

sąsiednich miastach czy gminach, że sklepy są otwarte tylko są to może imprezy takie 

bardziej rozpowszechnione i ewentualnie z tradycjami większymi od naszych. Tylko, czy 

rozpisanie tego konkursu – w jaki sposób przebiega, czy oferty są wysyłane do tych firm, czy 

tylko jest na stronie internetowej. 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że wysyłają oferty 

mailem, listownie, jak również ogłaszają oficjalnie na stronie. W tamtym roku było bodajże 

pięciu przedsiębiorców z całej Polski. Wyznacznikiem głównym jest najwyższa cena i tak to 

się odbywa.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zadał pytanie, czy za te wszystkie imprezy, które 

odbywają się w naszej gminie? 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że nie za wszystkie 

tylko pieczenica, dni Nowogrodźca, dożynki i święto chleba. Za te cztery imprezy oprócz 

finansowej kwoty firma cateringowa zobowiązuje się na te imprezy tj. dokładnie 6 dni 

zabezpieczyć właśnie ten cały sprzęt i tą infrastrukturę, którą na dzień dzisiejszy Gminne 

Centrum nie posiada. Natomiast jeżeli mieliby ją wynająć na pewno zapłaciliby dużo więcej. 

Jest to po prostu ekonomicznie uzasadnione.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zadał pytanie, czy nie ma jakiś innych możliwości żeby 

zdobyć środki jeszcze dodatkowe, bo z budżetu gminy przewidziano 271 tys. na ten rok i też 

nie wiadomo ile Centrum Kultury uzyska z tego rozpisanego konkursu.  

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że trudno 

powiedzieć. 

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak stwierdził pytająco – na pewno jest to na bazie 

poprzedniego roku ta kwota, która opiewa na 30 tys.? 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, tak 31 tys. i w 

tamtym roku udało się zebrać około 42 tys. od sponsorów, tak że jest to spora kwota.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zadał pytanie – na te cztery imprezy? 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że tak. W sumie to 

jest podzielone. Mają określoną listę sponsorów do których wysyłają co roku np. na jarmark z 

racji tego, że jest to święto gminy i jest inny charakter imprezy. Firmy, które podpisują 

umowy sponsorskie oczekują określonych warunków, które należy spełnić, więc dla nich jest 

to forma reklamy. Na pewno łatwiej pozyskać sponsora na dużą imprezę taką jaką jest 

dwudniowy jarmark niż w przypadku święta chleba, gdzie tam co prawda są firmy, że co roku 

wspierają, ale udaje się też otrzymywać sponsoring w postaci rzeczowej, czyli nagrody dla 

biorących udział w konkursie na wypiek chleba.  

 

(na obrady przybyła spóźniona radna B. Wójtowicz-Prusinowska i od tego momentu w 

posiedzeniu uczestniczyło 7 radnych) 
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Przewodniczący Komisji K. Czerniak stwierdził, że dalej jest w nieświadomości ile 

pieniędzy, na którą imprezę? Tu z tego wynika, że tylko z cateringu są przeznaczane 

pieniądze.  

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że z cateringu, od 

sponsorów, plus dotacja, plus środki własne, które wypracowują. 

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak powiedział, że to rozumie, ale na te imprezy plenerowe 

tylko z cateringu są przeznaczone pieniądze? 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że tak jak mówi – z 

dotacji, cateringu i od sponsorów w postaci finansowej i w postaci rzeczowej. Np. z firmą 

Tauron współpracują już od kilku lat, ale ona sponsoruje tylko jedną imprezę w roku. Zakład 

ZGiUK wywozi śmieci za darmo po każdej imprezie. Pisze też projekty o dofinansowanie i w 

tamtym roku udało się na święto chleba uzyskać środki z Ośrodka Kultury i Sztuki we 

Wrocławiu.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak powiedział, że oni jako radni nie mają takiej wiedzy na 

która imprezę jakie pieniądze. 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że złożyła 

sprawozdanie z wykorzystania środków i tam jest wyszczególnione i na pewno rada ma wgląd 

do tego.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak powiedział, że są to dosyć małe środki na imprezy w 

miejscowościach satelitarnych Nowogrodźca. 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że jest to inna ranga 

imprezy więc jest to chyba logiczne, że jest święto gminy, no to gmina składa się z 13 sołectw 

i to jest święto gminy i to jest logiczne, że te środki są znacznie wyższe niż środki na imprezę 

lokalną.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak powiedział, że zastanawia się jakimi kategoriami 

kierować się wtedy organizując imprezy np. pieczenice, święto chleba czy święto kresowe. 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że są koszty stałe bez 

których nie zorganizujemy danej imprezy. Po prostu są takie koszty, z których nie są w stanie 

zrezygnować to jest właśnie scena, nagłośnienie, ochrona, opieka medyczna, podłączenie 

elektryczne. Cała reszta to już w zależności od tego jakie są dodatkowe środki i od tego jest to 

uzależnione, czyli ta podstawowa infrastruktura, którą muszą zapewnić musi być bo inaczej 

impreza się nie odbędzie. Skala jest o tyle różna, że np. podczas pieczenicy przykładowo jest 

to 10 tys. (mówimy o stałych kosztach) czy 20 tys. natomiast na dni Nowogrodźca jest to 

koszt 100 tys. Jest to zupełnie inny rodzaj imprezy. 

  

Przewodniczący Komisji K. Czerniak powiedział, że jeszcze raz się zastanawia jak zrobić 

żeby przeznaczyć więcej środków i zmobilizować ludzi, którzy organizują taką imprezę. 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że napisać list 

intencyjny do banku emisyjnego. Trudno jest odpowiedzieć, bo to pytanie jest chyba do 
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radnych. Ośrodek dysponuje takimi środkami, owszem starają się są to środki zewnętrzne, z 

roku na rok są może nie znacznie wyższe, ale są wyższe. Szuka tych pomysłów, ale nie ma 

ich zbyt wiele.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak powiedział, że wszelkiego rodzaju projekty pisane 

przez sołectwa. 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że na dzień 

dzisiejszy jeżeli chodzi o projekty to więcej projektów jest dla stowarzyszeń niż dla instytucji.  

 

Radny Stanisław Łaniocha zadał pytanie, jakie są efekty pozyskiwania środków 

zewnętrznych? 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że jeżeli jest 

ogłoszony konkurs to składają wniosek. Konkursów może być dziesięć w skali roku, ale mogą 

być tylko dwa. Teraz jest nowa perspektywa i też są przeznaczone na inne cele tj. rozwój 

nowych technologii. Nie ma już takich możliwości jak w poprzednim okresie programowym. 

Natomiast jest jeszcze taka sytuacja, że są środki, ale wkład własny jest potrzebny. Czasami 

jest tak, że ten wkład własny wystarczy na zorganizowanie imprezy, a muszą dużo więcej 

wydać środków aby zrealizować projekt, a środki wracają po jakimś czasie.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zwrócił się z zapytaniem, jak zrobić żeby te środki 

bezpośrednio trafiały do miejscowości, które są mobilne, które są aktywne? Gminne Centrum 

Kultury jest jednostką, która powinna też tą kulturę szerzyć na wsiach.  

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że w ramach 

posiadanych środków, o których decyduje Rada – przecież nie skromny dyrektor kultury.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak powiedział, że nie tylko Rada. Rada jest motorem, 

który rozpędza i jeżeli są środki to łatwiej jest zdobyć trochę więcej. Czy dyrektor widzi 

sposób, czy coś się zmienia u przedsiębiorców żeby chętniej sponsorowali, czy jednak ten 

mechanizm jest odwrotny? 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że imprez jest tak 

dużo, że zaczyna się to rozdrabniać. Nie wie, ale jest na pewno trudniej, nie jest to łatwe 

zadanie. Jeżeli mamy współpracować z przedsiębiorcami odnośnie organizacji dni gminy to 

jak jest w rynku 15 przedsiębiorców to nikt nie jest zainteresowany współpracą, wręcz 

odwrotnie starają się zakłócać pracę.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak powiedział, że słyszy od dłuższego czasu ten dylemat. 

Trzeba byłoby się zastanowić i przenieść z rynku gdzieś indziej tą imprezę. 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że to też było 

przerabiane i niestety się nie przyjęło. To jest miasto, to jest część reprezentacyjna, więc 

trudno się też dziwić. To jest impreza, która ma promować gminę, ale też być takim miejscem 

dla mieszkańców żeby się zintegrować, niektórzy ludzie czekają na to cały rok.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak powiedział, że nie mówi o likwidowaniu imprez 

masowych tylko przeniesienie w inne miejsce.  
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Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed powiedziała, że jest to podstawowe 

pytanie, czy gminę stać na to żeby rozszerzać zakres imprez, bo wszystko związane jest z 

kosztami. Oni jako instytucja, są zobowiązani do przestrzegania różnych wymogów 

ustawowych. Jeżeli organizuje to społeczność lokalna to na pewno ma to innych charakter – 

charakter rekreacyjny.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak powiedział, że pyta tylko o ewentualne rozwiązania. 

Chodzi o to, że duże imprezy przeprowadzane w Nowogrodźcu jak festiwal, to na nie środki 

muszą się znaleźć. Natomiast imprezy gdzie pracuje społeczność, pracuje społecznie i udziela 

się, czy nie można by było dofinansować te imprezy i w jakim zakresie. Wypadałoby, aby 

każdy z radnych określiłby jakby to widział. 

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska stwierdziła, że nie widzi takiej potrzeby, aby z budżetu 

dofinansowywać tego typu imprezy ponieważ uważa, że są ważniejsze rzeczy niż 

uroczystości tego typu. Słuszna uwaga, aby kultura bardziej na wieś wychodziła. Odnośnie 

pozyskiwania środków – jak najbardziej dotacje czy zewnętrzne środki nad którymi może 

bardziej należałoby pracować. Odnośnie przedsiębiorców – jest żenujące wyciąganie ręki do 

przedsiębiorców. Obserwuje co się dzieje na strefie, niejednokrotnie idziemy cokolwiek chcąc 

zrobić – nie ma takiej możliwości. Jeżeli jeszcze Centrum Kultury, które finansowane jest 

przez budżet gminy i będzie chodziło po przedsiębiorcach i oczekiwało pomocy to jest 

żenujące.  Uważa, że są inne możliwości po które można sięgać.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak powiedział, że nie jest to żenujące. Przebiega tak na 

całym świecie, że ktoś sponsoruje, ktoś chce uczestniczyć w organizowaniu dla ludności 

miejscowej jakiejś imprezy czy kulturalnej, czy oświatowej, czy sportowej. Myśli, że to nie 

uwłacza nikomu.  

Ponadto zadaje pytanie, czy takie działanie integruje społeczność, bo można zrezygnować ze 

wszystkich imprez i co z tego? Trzeba się zastanowić skąd te środki, czy wypracowujemy 

razem i współdziałamy, czy czekamy aż wpłyną pieniądze z budżetu gminy. W zeszłym roku 

był konflikt tego typu. Są ograniczone środki, ktoś ma pretensje, że jakiś przedsiębiorca nasz 

rodzimy nie wystawia się i zaczyna się konflikt. Nie wie na jakich zasadach to wszystko 

działa i dlatego chciałby wyjaśnić jakie podejście jest radnych do tego typu organizowanych 

imprez. 

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska zwróciła się z zapytaniem do Przewodniczącego Komisji – 

jak on widzi pozyskiwanie środków? Uważa, że po to jest komórka pt. Centrum Kultury, że 

jest od takich spraw. Jakaś pula pieniędzy została przeznaczona i nie bardzo rozumie nad 

czym mają debatować. Czy radni mają chodzić do przedsiębiorców?  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak odpowiedział, że należy określić jak to widzimy – czy 

organizujemy dalej imprezy, czy te środki, które są przeznaczane mają wystarczyć na te 

imprezy. 

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska odpowiedziała, że oczywiście mają wystarczyć, albo 

pozyskiwanie z zewnątrz przez Centrum Kultury.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak powiedział, że problemu nie ma, a w zeszłym roku był. 

 

Radny M. Kruszelnicki stwierdził, że na chwilę obecną to funkcjonuje, jest dobrze 

organizowane i każdy wie co ma robić. Jest to w jakiś sposób uporządkowane. 
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Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed powiedziała, że jest uchwała w 

której zarzuca się, że Gminne Centrum działa na szkodę gminy i co w związku z tym, czy 

jako instytucja mają organizować przetarg? 

 

Radny M. Kruszelnicki powiedział, że musi to być pod taką kontrolą. Nie wyobraża sobie, 

aby na każde stanowisko był ogłaszany przetarg.   

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zadał pytanie, czy zostajemy przy dotychczasowym 

finansowaniu? Wiemy już czym dyrektor dysponuje.  

 

Radny A. Kosior stwierdził, że są określone uroczystości i imprezy, które są sprawdzone, na 

które mieszkańcy czekają i nie ma co więcej wymyślać.  

 

Radny S. Łaniocha powiedział, że trzeba pracować nad jakością imprez, a nie ich zwiększać.  

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska powiedziała odnośnie dofinansowania, jeżeli miałaby 

jakiegokolwiek poparcia udzielić to tylko po to, aby ta kultura wyszła faktycznie na wieś jako 

zajęcia dla dzieci, zajęcia dla starszych kobiet i w taki sposób tylko i wyłącznie. Tej kultury 

jest wciąż za mało na wsiach.  

 

W wyniku dalszej dyskusji Komisja wypracowała następujący wniosek:  

Komisja wnioskuje o przygotowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały             

nr XII/71/15 z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skarg na Dyrektora Gminnego 

Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. 

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” wnioskiem – 7, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” 

– 0. 

 

Ad. 4.  

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska poruszyła sprawę wynajmu świetlic dla społeczności 

lokalnej świetlic wiejskich. 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że zasady są 

określone jasno i z tego co wie żadnych zarzutów nie było. Odnośnie sytuacji w Zebrzydowej 

napisała oświadczenie, które zostało umieszczone. Panowie nie dopilnowali, wiedzieli jakie 

są zasady, kontaktowali się miesiąc wcześniej. Wiedząc, że nie dopełnili formalności przyszli 

na sale, wiedząc, że będzie zamknięta. Sytuacja była oczywista – ktoś to zaplanował.  

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji K. Czerniak o godz. 

15:35 zamknął posiedzenie.  
 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 

 

      Jolanta Janeczko                                                                      Kazimierz Czerniak 

 

Podinspektor ds. obsługi                                                             Przewodniczący Komisji 

      Rady Miejskiej 

                                                                                                      

 


