
Protokół nr 29/12
z posiedzenia komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji 

z dnia  12 grudnia 2012 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto w 
posiedzeniu  uczestniczył  pan Mariusz  Małachowski  likwidator  „OSiR” Sp.  z  o.o. 
oraz Małgorzata Krzeszewska  pracownik spółki OSiR. 
Nieobecna radna Jadwiga Pokaczajło.  Posiedzeniu przewodniczył radny Krzysztof 
Czarnecki. Posiedzenie komisji odbyło się w przerwie posiedzenia Rady Miejskiej 
Trzcianki w godzinach od 13.35 do 13.50, odbyło się w gabinecie Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Trzcianki. 

Przewodniczący  komisji  radny  Krzysztof  Czarnecki  stwierdził,  że  odbycie 
posiedzenia podyktowane zostało podjęciem uchwały Rady Miejskiej  Trzcianki w 
sprawie wniesienia przez gminę Trzcianka dopłaty dla spółki „OSiR” sp. z o.o. w 
likwidacji kwoty 50 tys. zł. Radni otrzymali na dzisiejszej sesji projekt uchwały wraz 
z  uzasadnieniem.  Środki  są  potrzebne  na  wypłacenie  zaległych  wynagrodzeń  dla 
pracowników spółki. Przewodniczący komisji stwierdził, że pomimo zaproszenia pan 
Likwidator nie przybył na posiedzenie komisji.  Powiedział, że w budżecie gminy 
zaproponowanym przez pana Burmistrza Marka Kupsia nie ma zapisanych środków 
finansowych  na  potrzeby  spółki.  Z  pewnością  Burmistrz  zakładał,  że  spółka  nie 
potrzebuje pomocy finansowej od gminy w roku 2013.  Poprosił aby pan Likwidator 
ustosunkował się do przedłożonego projektu uchwały tj.  do kwoty 50 tys. zł  i  do 
potrzeb na rok 2013. 

Pan Mariusz Małachowski stwierdził, że takiego zaproszenia od Przewodniczącego 
komisji nie otrzymał. Poinformował, że nie pozwoliłby sobie na takie uchybienie, nie 
jest dla niego obca Rada Gminy, czy Rada Powiatu, bo także pełni funkcje radnego. 
Poinformował, że jest sporządzony bilans  za 10 miesięcy funkcjonowania spółki, 
radni ten bilans otrzymali na sesji. Bilans zamyka się stratą 124 tys. zł. jest to strata 
bilansowa, jest to strata mniejsza niż w roku 2011, bo wynosiła ona 292 tys. zł. są 
dwie ważne rzeczy jak sytuacja finansowa spółki i wynik finansowy, bilans.  Sytuacja 
jest bardzo trudna, na dzisiaj spółka nie posiada środków aby wypłacić pracownikom 
wynagrodzenia za miesiąc listopad.  Zobowiązania spółki krótkoterminowe wraz z 
rezerwami wynoszą 222 tys. zł.  Opłata za  gaz czy energię wymaga natychmiastowej 
spłaty, bo może być odcięte źródło zasilania.  Zadaniem likwidatora jest zamknięcie 
działalności spółki i sprzedaży części majątku.  Zgodnie z ustawą o rachunkowości 
wyprowadzenie ksiąg bilansowych spółki na zero oraz przekazanie resztę majątku, 
który  pozostanie  po  procesie  likwidacji  do  właściciela  czyli  gminy  Trzcianka.  W 
związku z tym pieniądze te można by w bardzo prosty sposób wyegzekwować od 
Klubu Lubuszanin, bo jest winien spółce ok. 20 tys. zł. środki te są z dotacji jakie 
otrzymał  klub  na  początku  roku  2012  od  gminy  na  zadanie  pn.  wynajmowanie 
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obiektów sportowych.  Wynagrodzenia  pracowników wraz  z  pochodnymi  wynoszą 
ok. 40 tys. zł. miesięcznie. Na Walnym Zgromadzeniu Wspólników 29 czerwca 2012 
r.  została podjęta uchwała, która mówi, że strata bilansowa za rok 2011  zostanie 
pokryta w kwocie 175.759,22 zł z dopłat wniesionych przez Gminę Trzcianka.  Z 
Burmistrzem Kupsiem rozmawiał na temat realizacji tej Uchwały przez Gminę, bo to 
są  pieniądze,  które  OSIR  mógłby  dostać  i  się  nimi  posiłkować.    Zadaniem 
Likwidatora jest zlikwidowanie spółki.  Uzgodnione zostało, że będzie prowadzona 
działalność  bieżąca  spółki,  po  to  żeby  zdobyć  środki  na  wynagrodzenie  i  opłaty 
bieżące.  Nie ukrywa, że liczył  na realizację  tych środków jeszcze w roku 2012 i 
2013. 

Radny Andrzej Cija stwierdził, żeby mówić o zapisach tej uchwały, to trzeba znać jej 
treść. Radni nie wiedzieli, że taka uchwała jest podjęta. Na zadane pytanie, jakie są 
potrzeby  spółki  na  rok  2013  otrzymał  odpowiedź,  że  nie  ma  żadnych  potrzeb  i 
powinien sobie radzić sam. 

Pan Mariusz Małachowski, powiedział, że zgadza się z tym, że powinien sobie radzić 
sam, ale można te środki potraktować jako pożyczkę. Jest szereg działek, które są do 
sprzedania  ale  mają  wadę  prawną.   Majątku  jest  dosyć  dużo,  majątek  bilansowy 
spółki,  to przeszło 4 miliony zł.  Ziemia, obiekty i  budynki są dużo więcej warte. 
Problem  jest  na  dzisiaj,  jest  to  problem  ludzki,  brakuje  środków  na  płace  dla 
pracowników za  listopad.  Jeśli  ta  uchwała  byłaby zrealizowana w całości,  to  nie 
potrzeba by występować o inne pieniądze. W tym   okresie likwidacji szacuje się, że 
cały  koszt  procesu  likwidacyjnego  powinien  się  zamknąć  w  granicy  300  tys.  zł. 
Będzie ona pochodziła z wypracowanych środków i  ze sprzedaży majątku spółki. 
Na  dzisiaj,  zgodnie  z  czym się  zapoznał,  można  by  doprowadzić  do  sprzedażny 
majątku  spółki  takiego  jak  działki,  które  zostały  już  wcześniej  do  sprzedaży 
przygotowane. Także można by wyodrębnić dwie działki  usytuowane przy budynku 
domku  myśliwskiego.   Założenia  były  takie  żeby  ocalić  hotel  i  boisko  główne, 
ewentualnie jeszcze siłownie.  Najpierw trzeba działki wytyczyć, chodzi o działki 
przy domku myśliwskim, i wystąpić o zgodę. Wszystko leży w moich obowiązkach, 
nie ma zamiaru  łamać prawa.

Radny Andrzej Cija powiedział, że 10 grudnia odbyła się komisja Bezpieczeństwa, 
Sportu, Turystyki i Promocji nikt na komisji o tym nie sygnalizował, nic nie było 
mówione. Nie było żadnego pisma w tej sprawie. Można było wtedy na ten temat 
dyskutować. Nagle pojawia się uchwała o 50 tys.  zł.  Dlaczego taka kwota,  a  nie 
większa lub mniejsza.  Mówi się o listopadzie, a co z grudniem, styczniem. 

Pan Mariusz  Małachowski  stwierdził,  że  nie  mówi  o realizacji  całej  uchwały  ale 
części,  która  pozwoliłaby  na  realizację  rzeczy  najbardziej  potrzebnych.  Chodzi  o 
wynagrodzenie pracowników za miesiąc listopad. 
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Pani  M.  Krzeszewska  stwierdziła,  że  na  płace  potrzeba  25  tys.  zł.  także  należy 
opłacić gaz, energie i inne. 

Pan  Mariusz  Małachowski  stwierdził,  że  rozważał  drugi  wariant,  który  był 
dyskutowany z p. Burmistrzem, a mianowicie żeby zaciągnąć komercyjny kredyt pod 
działki, czy inne mienie spółki.  Likwidator wszedł akurat w okres nie przynoszący 
spółce pieniędzy. Spółka cały czas wychodzi z ofertami jak cateringiem, organizacją 
sylwestra. Starają się działać normalnie. 

Pani M. Krzeszewska stwierdziła, że mieszkańcy Trzcianki są zaskoczeni, że spółka 
jeszcze działa, pracuje się trudniej. 

Radny A. Cija zapytał,czy jest taka możliwość, że dzisiaj będzie 50 tys. uchwalone, a 
28 grudnia podjęta  zostanie  Uchwała Rady. Do tego czasu pojawią się  wszystkie 
wyliczenia, wyjaśnienia i wnioski. Dzisiaj nie dysponuje żadnymi papierami. Radni 
Burmistrzowi  zadawali  pytanie  ile  potrzeba  na  likwidację,  padła  odpowiedź  nic. 
Burmistrz w projekcie budżetu nic radnym nie zaproponował odnośnie spółki OSiR.  

Przewodniczący komisji stwierdził, ze dopiero po uchwaleniu budżetu można szukać 
środki dla spółki. Burmistrz nic nie zaproponował. O pieniądzach można rozmawiać 
w lutym.

Pani  M.  Krzeszewska  zapytała  czy  gmina  mogłaby  udzielić  pożyczkę  spółce. 
Chociaż 25 tys. zł.

Przewodniczący  komisji  powiedział,  że  pożyczkę  można  zaciągać  jedynie 
komercyjnie. 

Radny  Mariusz  Kukuś  powiedział,  że  jako  komisja  powinna  postawić  pytanie, 
pierwsze kto odpowiada za to,że pan likwidator nie został poinformowany o tym, że 
jest  zaproszony  na  komisję  poniedziałkową,  drugie  pytanie  dot,  uchwały 
Zgromadzenia Wspólników dot. przekazania środków, projekt uchwały nie trafił pod 
obrady rady. Być może jakieś środki by się znalazły. 

Pan Mariusz Małachowski stwierdził, że najgorszy wszędzie jest początek. Tu jest 
dołek wynikający z cykliczności firmy. Może uda się nam znieść wadę prawną z tych 
działek i  uda się  je  sprzedać.  Pieniądze,  które  zostaną włożone w spółkę,  wrócą. 
Uchwałę tą można traktować jako pożyczkę. 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  na  pewno  pan  likwidator  zostanie  jeszcze 
poproszony na komisję, ale nie w tym roku.  Na rok 2013 nie zostały zaproponowane 
przez Burmistrza środki w budżecie.  Do przedłożonej w dniu dzisiejszym projektu 
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uchwały radni zajmą stanowisko. 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie:
kto  jest  za  wyrażeniem  pozytywnej  opinii  do  projektu  uchwały  Rady  Miejskiej 
Trzcianki w sprawie wniesienia przez gminę Trzcianka dopłaty do Ośrodka Sportu i 
Rekreacji Sp. z o.o. w Trzciance w likwidacji.  Wynik głosowania: za 7, przeciwny 1, 
wstrzymał się 1. Głosowało 9 radnych.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek Krzysztof Czarnecki
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