
Kalisz, 15 kwietnia 2020 r.
WKST.0003.4.2020

Pani
Agnieszka Konieczna
Radna Rady Miasta Kalisza

dotyczy:  interpelacji  z  dnia  2  kwietnia  2020 r.  (wpływ do Urzędu Miasta  3  kwietnia  2020 r.)
w sprawie środków finansowych miejskich spółek tj.  MKS Kalisz Sp. z o.o.

odpowiadając na interpelację w przedmiotowej sprawie, przedstawiam co następuje:
- po zatwierdzeniu projektu budżetu na 2020 rok na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.  U. z  2019 r.  poz.  506 z późn.  zm.),  § 4 ust.  1 uchwały
Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 224,
poz. 3594) w związku z uchwałą Nr XVII263//2019 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada
2019  r.  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  współpracy  Miasta  Kalisza  z  organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2020” w dniu 5 grudnia 2019 r. został ogłoszony  w Biuletynie Informacji Publicznej konkurs ofert
na realizację w 2020 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących rozgrywki ligowe. Termin
składania ofert określony został na dzień 16 grudnia 2019 r. Jednym z oferentów w ogłoszonym
konkursie  był  MKS Kalisz  Sp.  z  o.o.,  który  w terminie  złożył  3  oferty.  Komisja  konkursowa
na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2019 r. nie stwierdziła braków formalnych w złożonych ofertach
i  dała  rekomendacje  do  przyznania  dotacji.  Wielkość  przyznanych  dotacji  została  określona
w komunikacie z dnia 31 grudnia 2019 r. dotyczącym rozstrzygnięcia ww. konkursu ofert, który jest
jednocześnie odpowiedzią na złożone oferty. Na tej podstawie w dniu 2 stycznia 2020 r.  Miasto
Kalisz zawarło z Miejskim Klubem Sportowym Kalisz Spółka z o.o. umowy na realizację zadań
w zakresie rozwoju sportu obejmujące m. in.:  Udział kaliskiego zespołu piłki ręcznej mężczyzn
w rozgrywkach PGNiG Superligi  w wysokości 2.000.000 zł oraz Udział kaliskiego zespołu piłki
siatkowej kobiet w rozgrywkach Ligi Siatkówki Kobiet w wysokości 2.000.000 zł. Termin realizacji
zadania w ww. umowach został określony do dnia 31 grudnia 2020 r.  Środki na realizację zadań
określonych  w  umowach  zostały  przekazane  w  dwóch  transzach.  Obecnie  dotacja  stanowi
ok.  55-60% budżetu Miejskiego Klubu Sportowego.  Miasto Kalisz  jako strona ww. umów jest
zobowiązane do przestrzegania zapisów w nich zawartych i terminów z nich wynikających.
-  regulamin  rozgrywek  PGNIG  Superligi  oraz  Ligi  Siatkówki  Kobiet  konkretnie  przedstawia
kryteria oraz wytyczne, jakie klub musi spełniać, ubiegając się o licencję w rozgrywkach ligowych.
Minimalny  budżet,  jaki  Spółka  musi  zapewnić,  wynosi  2.000.000  zł.  Zasady  udziału
w  rozgrywkach  zostały  jasno  przedstawione  Radzie  Miasta  Kalisza,  która  zobowiązała  się
do zapewnienia minimalnej kwoty gwarantującej uczestnictwo w rywalizacji. Sytuacja taka miała
miejsce  od  roku  2017  w  przypadku  awansu  zespołu  do  PGNIG  Superligi  oraz  2018  roku



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

w przypadku awansu zespołu do Ligi Siatkówki Kobiet.  To są dwie najwyższe fazy rozgrywek
w Polsce.
- w związku z panujacą pandemią oraz informacjami, jakie zaczęły dobiegać z kraju i ze świata
w obawie przed rozprzestrzeniajacą się chorobą oraz w trosce o bezpieczeństwo zawodniczek, tuż
po zakończeniu rozgrywek piłki siatkowej kobiet, w dniu 12 marca 2020 r. Prezes MKS Kalisz
Spółka  z  o.o.  Pan  Błażej  Wojtyła  wraz  ze  sztabem  szkoleniowym  podjął  decyzję
o nieprzeprowadzaniu roztrenowania zespołu po sezonie oraz nieangażowaniu siatkarek do akcji
promocyjnych klubu. Wobec zaistniałej sytuacji  i obowiazujących umów w dniu 13 marca 2020 r.
MKS Kalisz Spółka z o.o. na mocy porozumienia stron rozwiązała lub aneksowała kontrakty.
- w związku z komunikatem Komisarza Ligi, w porozumieniu z Zarządem Superligi Sp. z o.o.,
odpowiedzialnej za zarządzanie rozgrywkami PGNiG Superligi o zakończeniu rozgrywek sezonu
2019/2020 w dniu 23 marca 2020 r. Prezes MKS Kalisz Spółka z o.o. Pan Błażej Wojtyła podjął
rozmowy  z  zawodnikami  oraz  ze  sztabem  trenerskim  o  zakończeniu  sezonu.  Wobec
przeprowadzonych  negocjacji  zawarte  zostały  porozumienia  o  rozwiązaniu  obowiązujących
kontraktów z dniem 31 marca 2020 r.
-  ponadto  wprowadzona  przez  rząd  "tarcza  antykryzysowa",  której  zapisy  zawierają  się
w specustawie z  dnia 2 marca 2020 r., wskazuje w art. 15 zzl 2, że "niewykonanie planu działań
lub nieosiągnięcie rezultatów założonych w umowie, na podstawie której zlecono realizację zadania
publicznego, nie może skutkować uznaniem dotacji na realizację zadania publicznego w tej części
za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości
i podlegającą zwrotowi".

W momencie  odwołania  stanu  epidemii  wszyscy  będziemy mogli  powoli  normalizować
nasze  działania.  Środowisko  sportowe,  zawodnicy  i  zawodniczki  wznowią  treningi,  w  miarę
możliwości organizowane będą imprezy sportowe. W tej sytuacji również i MKS Kalisz Sp. z o.o.
powróci  do  uczestnictwa  w  rozgrywkach  ligowych,  zgodnie  z  wytycznymi  Zarządu  Superligi
Sp. z o.o. i Ligi Siatkówki Kobiet oraz terminarzem na sezon 2020/2021. W tym wszystkim jednym
z  ważniejszych  działań  będzie  zapewnienie  ciągłości  finansowania  klubu  na  odpowiednim
poziomie, na co przypomnę wyraziła zgodę Rada Miasta Kalisza. Mamy nadzieję na szybki powrót
zawodniczek  i  zawodników do  rywalizacji  sportowej,  która  będzie  nam wszystkim dostarczała
niezapomnianych emocji.

Pozwolę sobie również po raz kolejny zaznaczyć, że Wojewódzki Szpital Zespolony i inne
placówki  medyczne  w  Kaliszu  nie  są  podmiotami  miejskimi.  Ich  utrzymanie  i  finansowanie
zapewniają  Urząd  Marszałkowski  oraz  NFZ.  Miasto  wspiera  szpitale  –  zawsze  tak  było,  jest
i  będzie.  Tym  bardziej  teraz,  w  sytuacji  epidemii,  pomoc  dla  służby  zdrowia  jest  oczywista
i najważniejsza. 

Zapewniam  Panią  Radną,  że  dalsze  wspieranie  szpitala  już  planujemy  –  będzie
odpowiedzią  na  konkretne  zapotrzebowanie  pacjentów  i  personelu  medycznego.  Ponadto,  jak
zdążyła  Pani  zauważyć,  na  bieżąco  informuję  mieszkańców  Kalisza  o  aktualnej  sytuacji
epidemicznej w naszym mieście i podjętych działaniach w celu zapobiegania jej rozprzestrzeniania.
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Kalisz, dnia 02 kwietnia 2020 roku
Agnieszka Konieczna
Radna Rady Miasta Kalisza

Sz.P.
Krystian Kinastowski
Prezy dent Miasta Kalisza

INTERPELACIA

w związku z chorobą koronawirusa (COVID-19) oraz ogłoszeniem pandemii

ogólnoświatowej, w dniu 02 kwietnia 2020 roku|iczba zakaŻonych koronawiruSem w Polsce

wyniosła 2946 (+392 dzisiaj) a zgonow :57 (+14 dzisiaj).

Z informacji epidemiologów podawanych medialnie wynika' iż pandemia w Polsce

dopiero się rozpędza dotykając cały kraj i nie omijając też miasta Kalisza. Co wyraziście

pokazuje sytuacja kaliskiego szpita|a, Nie wiadomo ponadto. jak długo potrwa ten stan.

Sytuacja zagroienia zdrowia jest bardzo powaina, ale z drugiej strony - kaliscy

przedsiębiorcy zaczynają być w bardzo trudnej sy.tuacji finansowej. Zakłady zostały

zamknięte. Ludzie-pracownicy pozostają w domach. opłaty stałe musząbyó regulowane, a

kredy.ty spłacane. Te straty poniosą także mieszkaircy Ka|isza, ktorzy dziś oczekują naszej

pomocy

Dlatego w tak wuŻnym momencie, zwracaIn się do Pana Prezydęnta Miasta Kalisza o

przeksięgowanie części środków z miejskich spółek, które w tym momencie nie wykonują lub

nie są w stanie wykonaó powierzonych im zadań i skierowanie uzyskanych kwot na pomoc

mieszkańcom Kalisza.

Przykładem takiej spółki jest MKS Kalisz Sp. z o.o.

Rada Miejskaprzyznała środki w wysokości ponad 4 000 000 zł", które trafiły na konto MKS

KALISZ Sp. z o.o. w tegorocznym budżecie . ]

Znaczrn cześć, tych środków przeznaczonajest na batdzo wysokie wielotysięczne kontakty

poj edynczych zawodników.

Niestety na chwilę obecną PGNiG Superliga oraz Liga Siatkówki Kobiet zakoirczyłry

wczeŚniej Sezon rozgrywek 201912020. Powodem przedwczesnego zakonczenia sezonu jest

właśnie pandemia ogólnoświatowa i brak jakiegokolwiek terminu jej zakończenia'



()znacza to, że mieszkańcy Kalisza nie będą mieli możliwości cieszyó się z |mpręz

sportowych z udziałem zawodników i zawodniczek MKS Kalisz Sp. z o,o. w czasie

nieokreślonym trwania pandemii.

Pozostaje prob1em kwoty 4 000 000 zł, które Radni Miasta Kalisza przekaza|i spółce MKS

Kalisz Sp. z o.o., która dziś nie jest w stanie wypełnió swoich zadai,

W zwi4zku z powryŻszym, odnosząc się z głębokim szacunkiem do pracy wykonanej

przez zav,łodniczki i zawodników oraz wszystkich kibiców MKS Sp z o.o., oczekuję od

Prezydenta Miasta Ka|\sza, mając na uwadze to, iŻjest to miejska spółka, działań o ile

wcześniej nie zostały podjęte' by prezes MKS Sp. Z o.o. pan Błaiej Wojtyła renegocjował lub

rozwiryał'wysokie kontrakty zawodniczek i zawodników, poniewaŻ ze względu na pandemie

ogólnoświatową nie jest możliwe wykonanie tych kontraktow .

Proszę ponadto by Prezydent Miasta Kalisza ogłosił jakie udało się wygospodarowaó

oszczędności z tego t1.tułu i przekazał' propozycję radnym na jaką formę pomocy w okresie

pandemii mają być onę przeznaczonę.

Nie wyobrażam sobie by doszło do sytuacji, że mieszkańcy Kalisza zarabiĄący

Średnio niewiele' tracą pracę lub pracują za niskie kwoty podczas pandemii w bardzo

trudnych warunkach, a jednoczeŚnie miejska spółka płaci wysokie kontrakty za zadatia,

których nie da się wykonaó w tym okresie.

Mając powyisze na uwadze oraz to, że w tym trudnym okresie pandemii ludzi ma

łączyć solidarnośó i równośó społeczna, uważam niniejszą interpelację w pełni zazasadnąi

proszę o podjęcie niezłtłocznych kroków w tej sprawie. Polski rząd podejmuie wszelkie

możliwe kroki by przeciwdziała sytuacji finansowej Polaków w okresie pandemii. My jako

samorządrównież musimy podjąć wszelkie możliwę kroki jak najszybciej.

Z vrry t azarrti szacunku,
Agnieszka Konieczna

Radna Rady Miasta Kalisza
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