
 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i 

Inwestycji 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

Z dnia 1 czerwca 2017 r. 

1.   Otwarcie posiedzenia. 

2.  Analiza finansowa działalności Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich za lata 2015-
2016. 

3.   Sprawy różne. 

4.   Wolne wnioski. 

5.   Zamknięcie posiedzenia. 

 

Obecni radni: Emilia Drzewicka, Joanna Przybysz, Wojciech Żółtowski, Małgorzata Łaskarzewska, 

Jarosław Kubicki, Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda,   

Ad.1 Przewodnicząca Komisji Emilia Drzewicka powitała obecnych na sali, stwierdziła quorum i 

otworzyła posiedzenie. 

Ad. 2 Radni przystąpili do analizy bilansu CKiO i struktury kosztów za rok 2016. Wyrazili 

zaniepokojenie rosnącą procentowo przewagą kosztów administracyjnych nad wydatkami na kulturę. 

Analiza została przeprowadzona przez radną Katarzynę Tuszyńską-Niezgoda w oparciu o dane za lata 

2016 i 2015: 

1. działalność CKiO w 2016 roku zamknęła się zyskiem w wysokości 32 316,88 co częściowo pokryło 

stratę, jaką ośrodek miał na koniec 2015 roku w kwocie 130 227,67  

2. zmniejszono zużycie materiałów i energii o 39 742,51 (z 177 tys do 138 tys, - 22%) 

3. spadły wynagrodzenia o 24 808,08 zł (z 760 do 735 tys , - 3%) ale wzrosło ubezpieczenie i inne 

świadczenia o 5 340,78 (z 100 do 105 tys, + 5%) 

4. dotacja UM miasta była mniejsza o 90 tys zł (z 1 090 tys do 1 000 tys, - 8%) 

Jednocześnie: 

1. ilość uczestników w całym roku w imprezach organizowanych przez CKiO wyniosła 14 681 to jest o 

11% mniej niż w 2015 roku (16 545 uczestników). Natomiast uczestnictwo rozkłada się równiej po 

miesiącach. O ile w roku 2015 lipiec i sierpień gromadziły około 200-300 osób to lipiec w tym roku 

ponad 800. 

Imprezy które gromadziły od kilku do nie więcej niż 12 osób to: Białogłosy, retransmisje muzyki 

poważnej, Klub Mieszkańca i Kino projekt obraz "Obce niebo" w czerwcu 

3. Koszt imprez w 2016 roku wyniósł 282 574,57 (o 25% mniej niż w 2015 : 379 243 zł) a wpływy były 

większe: 199 376,94 zł (o 17% w stosunku do 170 362 zł) co wynosi 70% pokrycia kosztów vs. 65% z 

2015 roku.  

 



Po dyskusji Radni wystąpili z wnioskami: 

1. do Komisji Kultury o zbadanie atrakcyjności oferty kulturanej CKiO 

2. do Burmistrza o informację  

a. czy w CKiO zainstalowano podliczniki, a jeśli nie to, kiedy zostaną zainstalowane? Jeśli 

są trudności z instalacją to, na czym one polegają? 

b. Jakie są warunki umowy z restauracją odnośnie zużycia energii, wody i gazu (ryczałt 

czy faktyczne koszty)? 

3. O zamontowanie w CKiO czujników zmierzchowych  

Przewodnicząca Komisji poddała wnioski pod głosowanie. Wynik głosowania: 5 ZA (Radna M. 

Łaskarzewska nie była obecna podczas głosowania) 

Następnie radni zawnioskowali jeszcze do Burmistrza Miasta o przekazanie informacji, jakie są 

warunki sprzedaży biletów na imprezy organizowane w CKiO (finansowe, prawne, techniczne)?  

Przewodnicząca Komisji poddała wnioski pod głosowanie. Wynik głosowania: 5 ZA (Radna M. 

Łaskarzewska nie była obecna podczas głosowania) 

Ad. 3 i 4. W dalszej części posiedzenia radni: 

- dyskutowali nad wnioskiem policji o dofinansowanie samochodu. Komisja pozytywnie zaopiniowała 

wniosek. Podczas głosowania 5 osób było ZA (Radna M. Łaskarzewska nie była obecna podczas 

głosowania) 

- zapoznali się z informacją UM o udzieleniu ulg w 2016 roku w trybie uchwały Rady Miasta. Powstało 

pytanie czy pozostałe zobowiązania są regulowane w terminie? 

- obecni na Komisji Ładu podzielili się informacją o spotkaniu z przedstawicielem WKD w sprawie 

bezpieczeństwa na przejeździe WKD Podkowa Główna (relacja ze spotkania w protokole z Komisji 

Ładu). 

- poparli wniosek Komisji Kultury o przedstawienie przez Burmistrza statusu realizacji projektów z 

budżetu partycypacyjnego. Wynik głosowania: 5 ZA (Radna M. Łaskarzewska nie była obecna podczas 

głosowania) 

- Jarosław Kubicki zgłosił potrzebę naprawy znaków drogowych oznaczających wjazd do miasta. Znaki 

są zniszczone a stanowią wizytówkę miasta, tak samo jak budynek UM, w którym na wejściu stoi kosz 

ze zużytymi bateriami. 

- wnioskowali także do Burmistrza o wysłanie pism do osób wieszających banery lub reklamy w 

mieście z prośbą o ich usunięcie o ile są niezgodne z wytycznymi zawartymi w planie 

zagospodarowania miasta (zakaz wieszania na płotach i dopuszczone maksymalne wymiary reklam 

60x40 cm.) 

- zwrócili się również z prośbą do UM o przedstawienie szczegółów dotyczących planowanej 

rozbudowy Galerii Podkowa oraz przedstawienie wizualizacji. 

Ad. 5. Przewodnicząca Komisji Emilia Drzewicka zamknęła posiedzenie dziękując wszystkim za udział. 

 

 

Protokołowała: Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda 


