3. Należności (zaległości wobec Gminnego Ośrodka Kultury od podmiotów korzystających
z usług GOK-u) na koniec 2018 roku:
a) wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – kwota 86.246,00 zł., w tym:
- zaległość LKS “Łucznik Żywiec” 65.646,00 zł. (w styczniu br. wpłacona została kwota
5.000,00 zł.),
- zaległość UKS Silesia 20.600,00 zł. (w tej sprawie toczy się postępowanie sądowe),
b) pozostałe należności (nadwyżka VAT naliczonego nad należnym) – kwota 34 459,00 zł.,
c) stan na rachunku bankowym – kwota 32,06 zł.
Na dzień 18.02.2019r. uregulowano większość zobowiązań wymagalnych i
uporządkowano działania dotyczące funkcjonowania GOK. Ze względu na kompetencje i
rekomendacje, przyjęto Panią Klarysę Nikiel na stanowisko koordynatora do spraw
turystyki i rozwoju. Podjęto już pozyskiwanie grup oraz indywidualnych gości do bazy
noclegowej, jednak dużym utrudnieniem są zniszczone pokoje. Obniża to standard
ośrodka, uniemożliwiając wygenerowanie konkurencyjnych cen za nocleg. Jedna z
mieszkanek Koszarawy aktywnie włączyła się w pomoc odzyskania należytego stanu
pokoi, poprzez zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców w zakup farb i materiałów
remontowych, za co wszystkim z góry serdecznie dziękujemy. Pragniemy rozwijać się,
promować naszą gminę, by przyciągać turystów i generować dochody.
W przyszłości, we współpracy z pedagogiem, planujemy otworzyć świetlicę, aby
dzieci pod nieobecność rodziców mogły bezpiecznie spędzać czas, integrować się poprzez
zabawę, czy odrabiać zadania domowe. Opracowujemy kalendarz imprez i warsztatów,
zachęcających do aktywnego spędzania czasu.
Zwracamy się również do wszystkich, którzy mieli już rezerwacje imprez
okolicznościowych, o ponowne zgłoszenie się i potwierdzenie terminu, gdyż harmonogram
z wcześniejszymi ustaleniami nie został nam przekazany przez poprzednią Panią Dyrektor.
Prosimy uczynić to w jak najszybszym czasie, by aktualne rezerwacje nie pokrywały się z
Państwa terminami.
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Luty2019
Szanowni Mieszkańcy,
W pierwszym tegorocznym numerze Biuletynu Informacyjnego pragnę wyjaśnić
wątpliwości narosłe wokół kwestii zagospodarowania budynku po byłym Gimnazjum w
Koszarawie oraz sytuacji związanej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Koszarawie.
Wśród mieszkańców naszej gminy funkcjonują nie do końca zgodne z prawdą informacje
na powyższe tematy.

I. Zagospodarowanie budynku byłego Gimnazjum w Koszarawie
W 2017 roku, w związku z zapowiedzianą likwidacją gimnazjów, pojawił się
problem zagospodarowania części budynku, w którym funkcjonował Zespół GimnazjalnoPrzedszkolny. W wyniku prowadzonych rozmów na początku roku 2018 powstał pomysł
oddania części pomieszczeń w najem dla Ludowego Klubu Sportowego „Łucznik-Żywiec”
na prowadzenie niepublicznej szkoły mistrzostwa sportowego. W lutym 2018r. została
zwołana nadzwyczajna sesja Rady Gminy Koszarawa, na której większość radnych
zagłosowała za podjęciem uchwały oddającej w najem I i II piętro budynku o łącznej
powierzchni 802 m2 wraz z wyposażeniem szkolnym znajdującym się w poszczególnych
klasach dla LKS „Łucznik-Żywiec”. O tego typu rozwiązaniu mieszkańcy nie byli
wcześniej informowani. Konsekwencją podjęcia ww. uchwały było podpisanie umowy
najmu, w myśl której od 1 września 2018r. miała rozpocząć działalność SMS w
Koszarawie. Najemca prócz I i II piętra miał zagwarantowaną możliwość korzystanie z
boiska szkolnego obok budynku oraz z ciągów komunikacyjnych w budynku. Niestety, w
momencie zawarcia umowy najmu pomiędzy Gminą Koszarawa a Ludowym Klubem
Sportowym „Łucznik-Żywiec” w czerwcu ubiegłego roku kwestie prawidłowego
umiejscowienia Przedszkola nr 1 oraz Gminnej Biblioteki Publicznej nie były do końca
rozwiązane. Jedno z pomieszczeń Przedszkola mieściło się (i nadal tam się znajduje) na I
piętrze, chociaż od 1 września 2018r. powinno zostać przeniesione na parter, natomiast
czytelnia biblioteczna miała zostać umiejscowiona w wyremontowanym pomieszczeniu
socjalnym dla pracowników na parterze w tej części budynku, w której znajduje się
biblioteka lub przeniesiona do innego budynku. Był również brany pod uwagę wariant
tymczasowego miejsca na czytelnię na I piętrze budynku byłego Gimnazjum, o czym była

mowa w aneksie do umowy najmu podpisanym z LKS „Łucznik Żywiec”. Tego typu
rozwiązanie, z uwagi na jego przejściowy charakter, nie stanowiło jednak rozwiązania
problemu. Pod koniec ubiegłego roku przeprowadzone zostały kontrole przez Kuratorium
Oświaty w Katowicach oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu, w których po
raz kolejny wykazano nieprawidłowości związane z faktem przebywania dzieci
przedszkolnych na I piętrze budynku Koszarawa 142. Jako Wójt Gminy proponowałem
rozwiązania mające na celu doprowadzenie do takiego stanu, gdzie zarówno nasze
jednostki organizacyjne jak i Szkoła Mistrzostwa Sportowego mogłyby funkcjonować bez
konieczności wypowiedzenia umowy najmu – między innymi udostępnienie dla SMS-a
jednego piętra budynku. Jednakże w związku z brakiem porozumienia w tej kwestii a
także istotnymi naruszeniami postanowień umowy najmu przez Najemcę zdecydowałem
się rozwiązać umowę z dniem 30 czerwca 2019r. z zachowaniem sześciomiesięcznego
okresu wypowiedzenia, powołując się na następujący zapis: „Każda ze stron może
rozwiązać umowę przed upływem jej obowiązywania za uprzednim 6–cio miesięcznym
terminem wypowiedzenia w następujących przypadkach: w przypadku Wynajmującego w
razie postanowienia o przeznaczeniu Przedmiotu najmu na posadowienie szkoły publicznej
lub przedszkola albo realizację zadań własnych Gminy”. Pomimo zastosowania tego typu
rozwiązania w dalszym ciągu byłem otwarty na znalezienie satysfakcjonującego obie
strony finału sprawy; dlatego też w dniu 11 stycznia br. spotkałem się po raz kolejny z
Panem Prezesem LKS „Łucznik-Żywiec” w obecności służb prawnych. Udało się osiągnąć
wstępne porozumienie, dzięki któremu funkcjonowanie SMS-a od września 2019r. nie
będzie zagrożone. W porozumieniu zawartym w dniu 11.01.2019r. zapisano, że w
momencie zawarcia nowej umowy najmu na zmienionych warunkach, wypowiedzenie
zostanie wycofane. Nowa umowa zmienia między innymi okres obowiązywania umowy
najmu do sześciu lat, a także wysokość stawki czynszu naliczaną wraz z kosztami energii
cieplnej w wysokości 8,58 zł. netto za 1m2 wynajmowanej powierzchni. Na parterze
budynku byłego Gimnazjum zlokalizowane zostałyby Przedszkole oraz Biblioteka.
Wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych (wydzielenie pomieszczeń, wykonanie
nowego wyjścia ewakuacyjnego itp.) wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów.
Uznałem, że dla dobra wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza dzieci uczęszczających do
naszego Przedszkola i dzieci uczących się w Szkole Mistrzostwa Sportowego, warto podjąć
się realizacji i sfinansowania tego zadania. Mam nadzieję, że podjęte ustalenia i
zobowiązania będą respektowane przez przedstawicieli LKS „Łucznik Żywiec”.

II. Sytuacja Gminnego Ośrodka Kultury w Koszarawie
W związku z powołaniem Pani Anny Góra na stanowisko pełniącej
obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Koszarawie zarządzeniem
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Dyrektor Anna Wilczęga, która od 28 stycznia przebywała na zwolnieniu lekarskim.
W trakcie oględzin stwierdzono zły stan mienia podlegającemu przejęciu, w postaci
zniszczonych, pobrudzonych ścian, zniszczonych elementów wyposażenia (szafki, półki,
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W przejęciu środków trwałych, w postaci wyposażenia stwierdzono liczne uszkodzenia
zastawy stołowej oraz naczyń i akcesoriów kuchennych. Ich stan nie pozwalał na dalsze
użytkowanie, dlatego sporządzono protokół i odpisano ze spisu ewidencji.
Z perspektywy administracyjnej stwierdzono brak terminowości działań
statutowych, brak systematyczności dokumentacji księgowej, zaległości w
wynagrodzeniach pracowników i odprowadzeniu składek ZUS od pracowników, a także
zaległości w płatności zobowiązań od dostawców towarów i usług. Wątpliwym jest
również sporne rozliczenie pobytu grupy dzieci ze Szkoły LKS „Łucznik” Żywiec, za
których pobyt widnieje spora należność, a Klub zwleka z jej płatnością. Warunki pobytu w
GOK uczniów ze szkoły sportowej były ustalone i oparte o ustną umowę, zawartą
pomiędzy ówczesnym Panem Wójtem, Panią Dyrektor GOK w Koszarawie a Panem
Prezesem LKS „Łucznik Żywiec”, w obecności Dyrektor SMS im. Żywieckich
Habsburgów. Pan Prezes utrzymuje, iż stawka jednego osobodnia (nocleg z wyżywieniem)
wynosiła 27 zł., i została zawyżona przez Panią Annę Wilczęga, dlatego
odmawia zapłaty za wystawione faktury i domaga się ich korekty.
Ponadto ustalenia obejmowały zapewnienie dodatkowo dwóch opiekunów
i dodatkowe obiady dla dzieci miejscowych, w cenie 5zł. za obiad.
Na podstawie sprawozdań finansowych na koniec 2018 roku, sytuacja finansowa
GOK przedstawia się następująco:
1. Zobowiązania wymagalne (zaległe płatności w stosunku do instytucji oraz
przedsiębiorców) na dzień 31.12.2018 r. – kwota 92 039,98 zł., w tym:
a) z tytułu zaległego podatku dochodowego od wynagrodzeń wobec Urzędu Skarbowego –
kwota 17 860,00 zł.,
b)z tytułu zaległego podatku od nieruchomości wobec Urzędu Gminy – kwota 5 010,00 zł.,
c) z tytułu zaległych składek ZUS – kwota 27 288,73 zł.,
d) z tytułu zaległych zapłat dostaw i towarów wobec przedsiębiorstw niefinansowych
(dotyczy dostaw węgla i energii elektrycznej) – kwota 26 791,23 zł.
2. Zobowiązania wynikające z konieczności zapłat faktur wystawionych w roku 2019, a
dotyczących inwestycji realizowanej w roku 2018 (zadania związane z dostosowaniem
budynku GOK do wymogów przeciwpożarowych, w tym wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej oraz roboty wykończeniowe) – kwota 64 806,46 zł.

