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Protokół  Nr  40/2022 

z posiedzenia Komisji Sportu i Młodzieży Rady Miejskiej Inowrocławia 

odbytego w dniu  27 października 2022 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia, 

aleja Ratuszowa 36. 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Czas z trwania posiedzenia  9.00 – 9.15             
 

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu: 
 

Przewodniczący:   - Waldemar Kwiatkowski, 

członkowie:     - Grzegorz Piński, 

     - Jarosław Kopeć, 

     - Dobromir Szymański. 
 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu, 

2. Rafał Pierzchalski – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, 

3. Mariola Kasprzak – Główna Księgowa w Ośrodku Sportu i Rekreacji  

w Inowrocławiu. 
 

Listę obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 

Ad 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum. 
 

Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Pan Waldemar Kwiatkowski – 

Przewodniczący Komisji, który na podstawie listy obecności stwierdził, że 

w obradach Komisji uczestniczy 4 radnych, co wobec ustalonego składu Komisji 

wynoszącego 4 osoby, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych decyzji.  
 

Ad 2. Propozycje zmian do porządku obrad. 
 

Propozycji zmian do porządku nie było, przystąpiono do jego realizacji.  
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum. 

2. Propozycje zmian do porządku obrad. 

3. Sprawy wymagające opinii Komisji. 

4. Sprawy bieżące. 
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Ad 3. Sprawy wymagające opinii Komisji.  
 

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu: 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie likwidacji w celu przekształcenia 

samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Inowrocławiu oraz utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Inowrocławiu i nadania statutu tej jednostce - stanowi załącznik nr 2 

do protokołu. 

 

Waldemar Kwiatkowski – Przewodniczący Komisji: 

Otwieram dyskusję. 

 

Dobromir Szymański – Członek Komisji: 

To się zmienia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, bo zakład budżetowy jest jako 

odrębną jednostką, tak?  

 

Rafał Pierzchalski – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu: 

Wyjaśnię, art. 15 ust. 6 ustawy o finansach publicznych to jest ten artykuł, który do 

tej pory jakby regulował funkcjonowanie zakładu budżetowego. Mianowicie on 

mówi, że połowę wydatków, który ponosi zakład budżetowy musi być pokrywany  

z przychodów tego zakładu, czyli połowa kosztów funkcjonowania OSiR-u powinna 

być pokryta z przychodów zakładu. Dotacja nie może być większa niż 50%. W roku 

2020-2021 obowiązywała ustawa COVIDOWA, która znosiła te obostrzenia i ta 

dotacja mogła przekraczać 50%. Nie było limitu. Natomiast teraz ta ustawa nie 

obowiązuje i wiele różnych aspektów funkcjonowania firmy nie pozwala nam 

wypracować tego przychodu w kwocie przekraczającej 50%. Nie jest to tendencja 

tegoroczna, tylko od 2019 r. ten przychód zakładu stopniowo malał. Jest to związane 

z wieloma aspektami, nie tylko z podwyżkami kosztów energii w ostatnim roku czy 

ciepła, ale chociażby ze wzrostem kosztów pracy, wzrostem płacy minimalnej, 

składek ZUS, ale też tym, że kiedy przeprowadziliśmy analizę ilości osób 

korzystających z naszych usług to ta ilość systematycznie od 2019 r. maleje.  

W związku z tym, pomimo podnoszenia kosztów za bilety wstępu na nasze obiekty 

to jednak przychody z tego tytułu adekwatnie do cen maleją.  

 

Dobromir Szymański – członek Komisji: 

Czyli teraz OSiR będzie bezpośrednio pokrywany, jakby funkcjonował przy budżecie 

miejskim tak? 

 

Rafał Pierzchalski – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu: 

Tak. Taka  jest różnica między zakładem budżetowym, a jednostką budżetową. Po 

prostu znika ten obowiązek wypracowania połowy. 

 

Dobromir Szymański – członek Komisji: 

Czyli to będzie się też wiązało z tym, że nie będziecie musieli Państwo ponosić też 

kosztów biletów, tak? 
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Rafał Pierzchalski – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu: 

Nie. Moim zdaniem dla budżetu byłoby to bardzo trudne, gdyby OSiR jednak nie 

wypracowywał tych kwot, które wypracowywał do tej pory, my mamy przychody na 

poziomie 15 milionów. Nadal zamierzamy generować zyski, ale nie jesteśmy  

w stanie nadrobić tej różnicy pomiędzy połową kosztów. Na pewno nie znikną opłaty 

za korzystanie z naszych obiektów. Nasz budżet to około 30 milionów zł rocznie,  

a aktywa 54 miliony. To jest ogromny majątek i ogromny przepływ gotówki, więc to 

nie znika i pieniądze przez OSiR będą nadal wypracowywane. Chodzi jedynie o tą 

barierę 50%, której nie jesteśmy w stanie pokonać. Rok 2019 był skończony 

wskaźnikiem przychodów własnych tj. 50,38%. W 2020 r. było 43,57%, w 2021 r. 

47,3%, ale obowiązywała wtedy ustawa COVIDOWA. Natomiast tarcza to był, który 

rok? 
 

Mariola Kasprzak – Główna Księgowa w Ośrodku Sportu i Rekreacji  

w Inowrocławiu: 

To był rok 2020-2021 i z tarczy otrzymaliśmy pomoc finansową w postaci zwolnienia 

ze składek ZUS, prawie milion złotych.  

 

Rafał Pierzchalski – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu: 

Tak to było przeszło 900 tysięcy złotych. Gdyby nie tarcza i to zwolnienie to nasz 

deficyt byłby jeszcze większy.  

 

Dobromir Szymański – członek Komisji: 

Ja to rozumiem i jestem jak najbardziej za, tylko zdziwiłem się trochę, bo zazwyczaj 

to jednostki się przekształca w zakłady, a nie na odwrót. 

 

Rafał Pierzchalski – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu: 

Chcę przedstawić jeszcze jedną rzecz. Poprosiłem o wykaz jakichkolwiek Ośrodków 

Sportu, jednostek sportowych w pobliżu Inowrocławia, są nimi: Bydgoszcz, Toruń, 

Grudziądz, Świecie, Barcin, Mogilno, Nakło, Rypin, Włocławek, Tuchola, Brodnica, 

Ciechocinek, Golub-Dobrzyń, Lipno i Żnin. To jest 15 miast mniejszych bądź 

większych. Na te 15 miast jest 10 jednostek budżetowych, 3 spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, 1 zakład i 1 instytucja kultury. Więc pozostałe samorządy idą 

dokładnie w tym samym kierunku, aby przekształcić zakłady budżetowe w jednostki.  

 

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu: 

Dodam, że OSiR jest już ostatnim zakładem. 

 

Rafał Pierzchalski – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu: 

Dokładnie, więc po prostu nie mamy innego wyjścia.  

 

Jarosław Kopeć – członek Komisji: 

Czy ta zmiana wiąże się z jakimiś kosztami dla Miasta? 
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Rafał Pierzchalski – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu: 

Wiąże się z kosztami. To przekształcenie jest bardzo trudne z punktu widzenia 

prawnego. Wspieramy się kancelarią prawną, krakowską, która wcześniej 

przekształcała inne zakłady budżetowe w jednostki. Ta kancelaria pomoże nam przez 

to przejść płynnie. Natomiast to są niewielkie pieniądze w stosunku do wartości 

majątku. Ostatnio przekształcali Cmentarze Rakowickie w Krakowie. Jest to tak 

wielowątkowa akcja, że baliśmy się, że sami możemy pewne aspekty tego pominąć 

lub zapomnieć o czymś. Musimy zlikwidować obecnie funkcjonujący zakład 

budżetowy po to, żeby za chwilę powołać następny. Tutaj są sprawy regonów, NIP, 

naszych kas fiskalnych i całej masy innych drobiazgów, które muszą zostać, nie 

wspominając o inwentaryzacji na wyjście i na wejście.  
 

Jarosław Kopeć – członek Komisji: 

To jest niezbędne do przekształcenia? 
 

Rafał Pierzchalski – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu: 

Tak. Jest to niezbędne do przekształcenia.   
 

Jarosław Kopeć – członek Komisji: 

Czyli po decyzji o ewentualnym  przekształceniu coś się zmieni we finansach? Czy 

jakieś koszty dochodzą?  
 

Rafał Pierzchalski – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu: 

Nie. Rozliczamy się inaczej, bo teraz rozliczamy się w kwotach netto, a będziemy się 

rozliczać tak jak jednostki w kwotach brutto. Poza tym tak samo, jak inne jednostki 

budżetowe dostajemy swój budżet podzielony oczywiście na paragrafy i w ramach 

tego budżetu się poruszamy. Przygotowujemy wcześniej plany finansowe. Te plany 

finansowe muszą być zatwierdzone. Wszelkie przesunięcia środków z jednych 

paragrafów na drugie, czy zmiany nazw  zadań to wszystko musi być, musi przejść 

przez sesję. 
 

Waldemar Kwiatkowski – Przewodniczący Komisji: 

Skoro  nie ma więcej chętnych do zabrania głosu to przechodzimy do głosowania. 
 

Kto z członków Komisji jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie likwidacji  

w celu przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu oraz utworzenia jednostki budżetowej o nazwie 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu i nadania statutu tej jednostce?  
 

głosowanie:    za – 4,  przeciw –  0,  wstrzym. się – 0. 

Na podstawie § 67 ust. 2 załącznika do uchwały nr X/99/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-

Pomorskiego z 2022 r. poz. 1091), Komisja Sportu i Młodzieży podjęła uchwałę  

nr 10/2022 o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie likwidacji w celu 

przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Inowrocławiu oraz utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu i nadania statutu tej jednostce. 
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Ad 4. Sprawy bieżące.  

 

W tym punkcie żadnych spraw bieżących nie było.  

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam posiedzenie dzisiejszej 

Komisji. 

 

Przewodniczący 

Komisji Sportu i Młodzieży 
 

/-/ Waldemar Kwiatkowski 
Protokółowała 
 

/-/ Monika Kozioł 


