BR.0012.4.2.2019

Protokół posiedzenia
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 27 marca 2019 r., godz. 16.00
Gliwicki Klub Sportowy Piast SA
Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka otworzył posiedzenie Komisji, powitał
zebranych radnych oraz gości i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:
1) Omówienie sytuacji finansowej Gliwickiego Klubu Sportowego Piast SA.
2) Druki sesyjne.
3) Sprawy bieżące.
4) Wolne głosy i sprawy różne.
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.
W posiedzeniu udział wzięli Prezes Gliwickiego Klubu Sportowego Piast SA Paweł Żelem,
Przewodniczący Rady Nadzorczej Gliwickiego Klubu Sportowego Piast SA (dalej: Klub)
Grzegorz Jaworski, Zastępca Prezydenta Miasta Adam Neumann, Skarbnik Miasta Ryszard
Reszke i Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Adam Siejko.
Ad 1) Omówienie sytuacji finansowej Gliwickiego Klubu Sportowego Piast SA.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka poprosił o przekazanie podsumowania
finansów Klubu.
Prezes Gliwickiego Klubu Sportowego Piast SA Paweł Żelem przypomniał, że okres
rozrachunkowy Spółki liczony jest od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. Przekazał,
że Klub zakończył rok obrotowy 2017/2018 dodatnim wynikiem finansowym, wypracowano
zysk netto w wysokości ok. 2,4 mln zł. Dodał, że w poprzednim roku obrotowym
(2016/2017) była strata. Wyjaśnił, że aktualna sytuacja Klubu jest lepsza. Spółka
zmniejsza stratę bilansową, odbudowuje kapitały, będzie się przez to poprawiać zdolność
kredytowa. Przekazał, że bieżący rok obrotowy, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za
pierwsze półrocze, zakończył się także wynikiem dodatnim w wysokości ok. 748 tys. zł.
Spółka przeprowadziła też badanie śródrocznego sprawozdania finansowego przez biegłego
rewidenta. Poinformował, że Klub wykonał wiele zmian w celu poprawy sytuacji finansowej,
teraz jest ona stabilna. Tym niemniej w dalszym ciągu Zarząd sprawuje ścisły i bezpośredni
nadzór oraz przestrzega dyscypliny finansowej. Przekazał, że rozliczono wszystkie dotacje
z miasta Gliwice za poprzednie lata, część dotacji z lat ubiegłych musiała zostać zwrócona.
Poinformował, że Klub zwiększył nakłady na akademię, wykonał inwestycje na boiskach
treningowych związane z montażem systemu nawadniania boisk, zrezygnował z usług
zewnętrznej firmy, która dbała o murawę Stadionu Miejskiego (wynajem sprzętu i usług)
na rzecz realizacji tych usług przez pracowników Spółki oraz zakupiono odpowiedni sprzęt,
maszyny i urządzenia. Dodał, że Klub w przyszłości planuje wynajmować ten sprzęt
sąsiednim gminom do zabiegów innych boisk, aby mogło się to samofinansować.
Poinformował, że Klub zatrudnił swoich fizjoterapeutów, zakupił odpowiedni sprzęt do
rehabilitacji i leczeń kontuzji. Przekazał, że w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 są
klasy sportowe, współpraca ze szkołą układa się bardzo dobrze. Poinformował, że zostały
wyremontowane szatnie, łazienki, sale do ćwiczeń, sala rehabilitacyjna, została podpisana
umowa na dostawę suplementów i odżywek dla młodzieży. Dodał, że akademia liczy 186
zawodników, finansowane są dla nich obiady w szkole, to często dzieci z uboższych rodzin.
Klub stara się systematycznie zwiększać zakres opieki nad zawodnikami Akademii.
Przekazał, że planowane jest rozszerzenie działalności Klubu o usługi medyczne
i rehabilitacyjne, aby móc świadczyć odpłatnie te usługi na rynku. W tym celu w fazie
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przygotowań jest rejestracja Spółki jako podmiotu medycznego uprawnionego do
świadczenia tych usług. Zakończył informacją, iż należy rozważyć wymianę murawy i
podłoża na Stadionie Miejskim, albowiem obecna ma już 9 lat. Dodał, że latem zeszłego
roku ratowano murawę gruntownymi zabiegami i przeszczepianiem trawy z rolki, tam,
gdzie było to konieczne.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał o powody dodatniego wyniku
Klubu.
Prezes Gliwickiego Klubu Sportowego Piast SA Paweł Żelem przekazał, że ze
względu na specyfikę branży, działalność spółek piłkarskich jest nieprzewidywalna.
Wyjaśnił, że jest to zależne m.in. od jakości gry drużyny, od miejsca w tabeli i środków
przekazywanych z praw telewizyjnych i umów marketingowych. Dodał, że Klub
wygenerował niemal 4,5 mln zł przychodu z działalności transferowej zawodników do
innych klubów, także za granicę. Dzięki tak dużym jak na realia Piasta przychodom,
możliwe było wygenerowanie zysku z działalności na koniec roku obrotowego. Przekazał
także, że Klub musi myśleć nad budową ośrodka treningowego, jeśli chce nadal się rozwijać
i pozostawać w gronie najlepszych drużyn w Ekstraklasie. Wyjaśnił, że za dwa lata
posiadanie konkretnej infrastruktury stanie się wymogiem licencyjnym.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka poprosił o potwierdzenie, czy jest tak,
że jeżeli zawodnik przejedzie do kolejnego klubu sportowego, to Klub otrzyma ponownie
środki za wyszkolenie tego zawodnika.
Prezes Gliwickiego Klubu Sportowego Piast SA Paweł Żelem potwierdził, że istnieje
fundusz solidarity payment. W przypadku transferu zawodnika do klubu z innej federacji,
zespoły, które brały udział w szkoleniu takiego zawodnika, otrzymują stosowny procent od
sumy transferowej.
Przewodniczący
tytularnego.
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Prezes Gliwickiego Klubu Sportowego Piast SA Paweł Żelem przekazał, że Klub
wrócił do tego tematu i będzie kontynuował działania z tym związane. Wyjaśnił, że teraz
jest sprzyjający klimat do takich rozmów, bo pozycja Klubu w tabeli jest bardzo dobra.
Przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak przekazał, że liczy na to, iż tak dobra
sytuacja finansowa Klubu przełoży się na niższe dofinansowywanie przez miasto. Przekazał
także podziękowania dla sztabu trenerskiego. Dodał, że dobrą decyzją było
niewydatkowanie środków na transfery.
Prezes Gliwickiego Klubu Sportowego Piast SA Paweł Żelem przekazał, że Klub
korzysta z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, jest to ważne dla zachowania
płynności finansowej Spółki. Dodał, że sytuacja Klubu jest dużo bardziej stabilna niż innych
spółek piłkarskich w Ekstraklasie. Podkreślił jednak, że bardzo ważne dla przyszłości i
rozwoju jest, aby powstał ośrodek szkoleniowy. Klub ma szanse otrzymać na to zadanie
środki z ministerstwa i UEFA. Poinformował, że środki z miasta nie są „przejadane” lub
niewłaściwie wydatkowe, a przekazywane w części na inwestycje oraz na bieżącą
działalność związaną z podnoszeniem poziomu piłkarskiego, utrzymaniem w całości
kosztów Stadionu Miejskiego oraz innych boisk miejskich, które są w zarządzie Klubu.
Ponadto, nie da się pominąć faktu, iż rosną koszty mediów, w tym związane z utrzymaniem
zaplecza, oraz koszty pracownicze, co ma choćby przełożenie na koszty ochrony
i zabezpieczenia obiektu, jakim jest Stadion Miejski w Gliwicach.
Przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak przekazał, że ważne jest teraz
uspokojenie emocji. Dodał, że trwają rozmowy ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń dot.
zamiany gruntów przy ul. Dzionkarzy na inne miejskie działki, pod ośrodek szkoleniowy.
Przekazał, że frekwencja na stadionie jest na niskim poziomie i zapytał o niestandardowe
strategie rozwiązania tego problemu.
Prezes Gliwickiego Klubu Sportowego Piast SA Paweł Żelem wyjaśnił, że Klub ma
jedne z najtańszych ceny biletów w całej Ekstraklasie, prowadzona jest edukacja,
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organizowane są imprezy towarzyszące z animacjami dla rodzin i najmłodszych,
zapewnienia, że jest bezpiecznie, rozszerzony został sektor rodzinny. Przekazał, że Klub
ma plany, aby bilet na imprezę masową był jednocześnie darmowym biletem komunikacji
miejskiej w dniu imprezy, w ramach istniejących linii autobusowych na terenie miasta.
Poinformował, że innym problemem jest istniejący na stadionie system wejść na imprezy
masowe: czytniki są za małe, dostosowane tylko do biletu papierowego, nie odczytają kodu
kreskowego z aparatu telefonicznego. Dodał, że sprawdzana jest, przez Śląską Sieć
Metropolitalną, możliwość zakupu biletów na mecze w parkometrach. Wyjaśnił, że
zdarzenia po meczu derbowym z Górnikiem Zabrze nie wpłynęły istotnie na spadek
frekwencji. Zakończył, że zaufanie do Klubu jest odbudowywane. Do tego zbudowany przez
Klub skład jest na tyle mocny, że fani Piasta nie muszą się wstydzić za grę swojego zespołu.
Przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak przekazał, że bilet darmowy jest możliwy
do zrealizowania, zapewnił, że będzie monitorował tę sprawę w Zarządzie Transportu
Metropolitalnego.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał,
z dofinansowania z ministerstwa bądź UEFA czy FIFA.
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Prezes Gliwickiego Klubu Sportowego Piast SA Paweł Żelem zaprzeczył. Dodał, że
ta możliwość to nowość, dotyczy wydatków celowych na rozwój infrastruktury ośrodka
szkoleniowego.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał o sposoby obniżania kosztów
finansowania Klubu.
Prezes Gliwickiego Klubu Sportowego Piast SA Paweł Żelem wyjaśnił, że
chodzi o optymalizację kosztów: zmieniono warunki dot. dystrybucji energii elektrycznej
(100 tys. zł oszczędności w skali roku), zrezygnowano z firmy zewnętrznej zajmującej się
utrzymaniem boisk, zredukowano zatrudnienie w nieefektywnych obszarach, zmieniono
formy zatrudnienia, co pozwoliło na uzyskanie ponad 1 mln zł oszczędności.
Przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak zapytał, czy dla akademii zatrudnieni są
ci sami pracownicy.
Prezes Gliwickiego Klubu Sportowego Piast SA Paweł Żelem potwierdził i dodał, że
wydatki na akademię rosną, wynagrodzenia także. Poinformował, że nakłady na akademię
będą rosły nadal, bo młodzież trzeba szkolić, a do tego potrzebne jest również stworzenie
jeszcze lepszych warunków. Dodał, że Klub podpisuje kontrakty z młodymi zawodnikami,
aby zabezpieczyć się przed odpływem tych najbardziej perspektywicznych i zagwarantować
sobie ewentualnie w przyszłości środki z tytułu ekwiwalentów za wyszkolenie zawodnika.
Zastępca Prezydenta Miasta Adam Neumann podziękował i opuścił posiedzenie.
Przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak zwrócił uwagę, iż ważne jest, aby Klub
utrzymał tak dobrą pozycję.
Prezes Gliwickiego Klubu Sportowego Piast SA Paweł Żelem przyznał, że Spółka na
tle konkurencji dysponuje znacznie mniejszymi środkami i również wydaje mniej niż
pozostałe Kluby Ekstraklasy grające nie tylko w czołówce ligi, ale również te z dolnej części
tabeli. To świadczy o bardzo rozsądnym i efektywnym gospodarowaniu środkami. Dodał,
iż podejmowane przez Klub i w Klubie działania są podporządkowane pod to, aby uzyskać
jak najlepszy wynik w obecnym sezonie. Już teraz Spółka ma sygnały, że jest
zainteresowanie kilkoma jej zawodnikami i możliwe jest, że dojdzie do transferów po
sezonie. Dlatego równolegle trwają przygotowania, aby te miejsca uzupełnić.
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Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka podziękował za przyjęcie Komisji oraz
przekazanie informacji.
Prezes Gliwickiego Klubu Sportowego Piast SA Paweł Żelem, Przewodniczący Rady
Nadzorczej Gliwickiego Klubu Sportowego Piast SA Grzegorz Jaworski opuścili posiedzenie.
Ad 2) Druki sesyjne.
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał Rady Miasta:
a) projekt uchwały (druk nr 83 wraz z autoprawką) w sprawie zmiany uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka poprosił Skarbnika Miasta Ryszarda Reszke
o omówienie projektów uchwał.
Skarbnik Miasta Ryszard Reszke omówił projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 83 wraz z autopoprawką.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
b) projekt uchwały (druk nr 84 wraz z autopoprawką) w sprawie zmiany uchwały
w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok.
Skarbnik Miasta Ryszard Reszke omówił projekt uchwały.
Radny Michał Jaśniak zapytał, czy zmiany podyktowane są podwyżkami dla nauczycieli.
Skarbnik Miasta Ryszard Reszke wyjaśnił, że nie jest to powiązane z podwyżkami dla
nauczycieli, to tradycyjna korekta subwencji oświatowej. Dodał, że miasto dokłada do
wynagrodzeń dla nauczycieli.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 84 wraz z autopoprawką.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
c) projekt uchwały (druk nr 72) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Gliwice
na rok 2019 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zreferował projekt uchwały i zapytał, kto
z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 72.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
d) projekt uchwały (druk nr 73) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Gliwice
na rok 2019 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zreferował projekt uchwały i zapytał, kto
z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 73.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
e) projekt uchwały (druk nr 81) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
tej opłaty.

4

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka poinformował, że projekt był szeroko
dyskutowany na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej oraz zapytał, kto z członków
Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 81.
Wynik głosowania: 4 głosów za, 2 przeciw, 0 wstrzymujący się. Komisja zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie.
f) projekty uchwał (druk nr 65) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gliwice do
ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 65.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
zaopiniowała projekty uchwał pozytywnie.
Ad 3) Sprawy bieżące
Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:
a) sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2018 rok – Komisja
przyjęła do wiadomości (w załączeniu),
b) raport z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gliwice
na lata 2016-2020” w roku 2018 – Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu),
c) sprawozdanie za 2018 r. z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu),
d) Ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego miasta Gliwice w 2018 roku - Komisja
przyjęła do wiadomości (w załączeniu),
e) wyniki konsultacji
(w załączeniu),
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f) informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach o stanie
bezpieczeństwa miasta Gliwice i powiatu gliwickiego w zakresie ochrony
przeciwpożarowej za 2018 rok - Komisja przyjęła do wiadomości,
g) roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb
związanych z realizacją ww. zadań za 2018 rok - Komisja przyjęła do wiadomości
(w załączeniu),
h) informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Gliwice - Komisja
przyjęła do wiadomości (w załączeniu),
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Ad 4) Wolne głosy i sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka przekazał, że termin kolejnego posiedzenia
zostanie ustalony w terminie późniejszym.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Protokołowała
(-) Natalia Czernik
Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów
(-) Krzysztof Kleczka
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