PROTOKÓŁ NR 41/2017
z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej nr 8 – Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 9 listopada 2017 r. o godz. 1700 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów.
Obecnych 7 członków Komisji (na 7 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy wniesione w tym omówienie skargi na działalność Burmistrza Mikołowa złożonej
przez pana Z. P.
3. Analiza realizacji wniosków Komisji.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – otworzył posiedzenie, przywitał Członków Komisji,
dyrektora MOSiR Mikołów Wojciecha Tkacza, specjalistę ds. sportu i imprez w MOSiR Mikołów
Renatę Weinert, radnego Piotra Stencla, przedstawicieli byłego zarządu Stowarzyszenia AKS
Mikołów pana Krzysztofa Brysza i Stefana Piszczka reprezentujących skarżącego byłego prezesa
Zbigniewa Piechę oraz prezesa zarządu AKS Mikołów Krzysztofa Janeczka.
Stwierdził prawomocność oraz przedstawił porządek obrad.
Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – poinformował wszystkich obecnych, że obrady są
nagrywane, a nagrania z posiedzeń są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Przystąpił do
omówienia skargi na działania Burmistrza Mikołowa złożonej przez pana Zbigniewa Piechę
i w kilku słowach przedstawił jej treść. Stwierdził, iż temat jest znany i wielokrotnie omawiany przez
Komisję RM nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji, poruszany również w mediach i na
forach internetowych. Zwrócił się z prośbą, aby członkowie Komisji odnosili się tylko do meritum
sprawy. Wyjaśnił, iż skarga dotyczy zawarcia porozumienia między gminą Mikołów reprezentowaną
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie, a zarządem Stowarzyszenia AKS Mikołów
powołanym w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 3 marca 2017 r. Przedstawiciele byłego
zarządu Stowarzyszenia AKS Mikołów zarzucają Burmistrzowi Mikołowa, że wszedł
w porozumienie z zarządem Stowarzyszenia AKS Mikołów reprezentowanym przez pana Krzysztofa
Janeczka, jednocześnie rozwiązując porozumienie zawarte z poprzednim zarządem, który jest
ujawniony w krajowym rejestrze sądowniczym. Następnie zwrócił się do dyrektora MOSiR
Wojciecha Tkacza z prośbą o wyjaśnienie na jakiej podstawie nawiązał porozumienie z dnia 4 maja
2017 r.
Dyrektor MOSiR Mikołów Wojciech Tkacz – wyjaśnił m.in.:
− porozumienie o wsparcie finansowe zostało podpisane z zarządem wybranym na walnym
zebraniu, które odbyło się w dniu 3 marca 2017 r.,
− porozumienie podpisano na podstawie złożonych dokumentów, w tym uchwał z walnego
zebrania,
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− z przedłożonych uchwał wynikało, że prezesem zarządu Stowarzyszenia AKS został wybrany
pan Krzysztof Janeczek,
− zgodnie z prawem przedłożone dokumenty określają jednoznacznie przedstawiciela klubu
sportowego.
Ponadto dodał, że ma świadomość, iż jest wiele zarzutów dotyczących tego, że inne osoby są wpisane
w krajowym rejestrze sądowniczym, który jest zbiorem informacji, o tym kto jest reprezentantem
danej instytucji. Wyjaśnił jednak, że wpis do KRS ma charakter deklaratoryjny, czyli nie ma wpływu
na uchwały dotyczące wyborów zarządu. Wybór prezesa zarządu jest dla Gminy skuteczny do
momentu, aż zapadnie jednoznaczne postanowienie sądu uchylające uchwały o tym stanowiące.
To stanowisko podtrzymuje również Starosta Mikołowski, który jest organem nadzorującym
stowarzyszenia. Starosta w swoim piśmie informuje, że nie widzi podstaw do tego, aby uchylić
uchwały zgromadzenia. Dokumentem, na podstawie którego podpisane zostało porozumienie
z zarządem Stowarzyszenia AKS Mikołów była uchwała walnego zebrania sprawozdawczowyborczego Stowarzyszenia AKS Mikołów podjęta w dniu 3 marca 2017 r. o wyborze członków
zarządu Stowarzyszenia. Dodał, iż w dniu 10 marca 2017 r. prezes zarządu Stowarzyszenia AKS
Mikołów złożył do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o zmianę danych podmiotu. Do dzisiaj
wniosek ten nie został rozpatrzony, jednak w postanowieniu z dnia 1 września 2017 r. Sąd Rejonowy
w Katowicach wezwał do uzupełnienia braków merytorycznych wniosku, zatem wniosek ten nie
został odrzucony i wciąż jest procedowany.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – przypomniał, że w piśmie z dnia 17 marca 2017 r.
Burmistrz Mikołowa zwrócił się do Starosty Mikołowskiego jako organu nadzorującego z prośbą
o ocenę i ustosunkowanie się do podjętych w dniu 3 marca 2017 r. uchwał zarządu. Jednak do 4 maja
2017 r., kiedy to zostało zawarte porozumienie pomiędzy gminą Mikołów i Stowarzyszeniem AKS
Mikołów, żadnego stanowiska i żadnej odpowiedzi ze strony Starosty Mikołowskiego nie było.
Udzielił głos przedstawicielowi byłego zarządu Stowarzyszenia AKS Mikołów panu Krzysztofowi
Bryszowi i poprosił go o omówienie sprawy.
Pan Krzysztof Brysz – wyjaśnił, że o złożeniu skargi na Burmistrza Mikołowa zdecydował m.in.
fakt, iż wciąż na dzień dzisiejszy w krajowym rejestrze sądowym jest ujawniony poprzedni zarząd.
Poinformował, iż jest w posiadaniu postanowienia sądu, w uzasadnieniu którego wskazano, że obecni
członkowie zarządu nie są członkami klubu AKS, zatem nie mogli być wybrani i nie mogli również
brać udziału w wyborach. Powołał się na opinię prawną, z której wynika, iż do reprezentowania
Stowarzyszenia AKS jest uprawniony organ ujawniony w KRS. Stwierdził, iż w jednym z pism
dyrektora MOSIR Mikołów Wojciecha Tkacza skierowanym do Stowarzyszenia AKS Mikołów
wskazano, iż pieniędzmi przekazywanymi w ramach dotacji Gminy mogą dysponować tylko osoby
ujawnione w KRS. Z kolei w kwietniu 2017 r. zostało rozwiązane porozumienie z przedstawicielami
AKS ujawnionymi w KRS i zawarte nowe z zarządem wybranym 3 marca 2017 r., którego prezesem
jest Krzysztof Janeczek. Poinformował, że pierwszy wniosek złożony przez obecny zarząd o zmianę
danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym został odrzucony i członkowie zarządu nie zostali
umocowani do reprezentowania stowarzyszenia. Ponadto dodał, iż zebranie sprawozdawczowyborcze, podczas którego przeprowadzono wybory nowego zarządu, zostało zwołane w sposób
nieprawidłowy. Poinformował, że w postanowieniu z dnia 2 marca 2017 r. Sąd Okręgowy
w Katowicach oddalił apelację od postanowienia Sądu Rejonowego Katowice z dnia 8 września
2016 r. uchylającego uchwałę w sprawie wyboru nowego prezesa zarządu Stowarzyszenia AKS
Mikołów oraz uchwałę w sprawie wyboru członków zarządu Stowarzyszenia AKS Mikołów podjęte
na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 23 czerwca 2015 r. Zapytał, na jakiej
podstawie osoby, które według postanowienia sądu nie są członkami klubu, mogły zostać wybrane
do zarządu i na prezesa. Stwierdził, iż zastanawia go, że z jednej strony Starostwo Powiatowe
utrzymuje, że zarząd był powołany prawidłowo i nie ma podstaw do uchylenia uchwał w tej sprawie,
a z drugiej strony występuje o ustanowienie kuratora dla Stowarzyszenia AKS.
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Po wysłuchaniu stanowisk stron, Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur udzielił głosu radnemu
Józefowi Kurtyczowi, który odczytał pismo odnoszące się do zamieszczonych przez pana Krzysztofa
Janeczka na portalu społecznościowym facebook fałszywych pomówień pod jego adresem.
Następnie nastąpiła dyskusja, w trakcie której Komisja oraz obecni na posiedzeniu goście omówili
poruszone przez strony kwestie. W dyskusji wzięli udział: przewodniczący Komisji Krzysztof Żur,
radna Stanisława Hajduk-Bies, radny Piotr Jurosz, dyrektor MOSIR Mikołów Wojciech Tkacz, radna
Danuta Ratka, pan Krzysztof Brysz, pan Stefan Piszczek, pan Krzysztof Janeczek, radny Józef
Kurtycz, radna Katarzyna Siruga oraz radny Krzysztof Rogalski.
W trakcie dyskusji poruszono również m.in. kwestie:
- aktualnego wpisu w KRS oraz osób w nim figurującym – członków byłego zarządu AKS Mikołów,
- wniosków złożonych przez nowy zarząd Stowarzyszenia o zmianę danych w KRS oraz postanowień
sądowych w tej sprawie,
- charakteru wpisu do KRS,
- roli starostwa powiatowego w sprawie trwającego konfliktu wewnętrznego w AKS Mikołów.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – ogłosił 10-cio minutową przerwę.
Nastąpiła przerwa, po której wznowiono obrady.
Przystąpiono do dalszej dyskusji w temacie skargi pana Zbigniewa Piechy na działalność Burmistrza
Mikołowa. W dyskusji wzięli udział: przewodniczący Komisji Krzysztof Żur, pan Krzysztof
Janeczek, radna Stanisława Hajduk-Bies, dyrektor MOSIR Mikołów Wojciech Tkacz, radna Danuta
Ratka, pan Krzysztof Brysz, radny Piotr Jurosz, radny Krzysztof Rogalski oraz pan Stefan Piszczek.
W trakcie dyskusji poruszono również m.in. kwestie:
- dysponowania środkami finansowymi przez MOSiR,
- sytuacji w jakiej znajduje się MOSiR w związku z konfliktem w AKS Mikołów.
W wyniku obszernej dyskusji, radny Krzysztof Rogalski wystąpił z wnioskiem formalnym
o przerwanie dyskusji w temacie skargi na Burmistrza Mikołowa i wyznaczenie terminu posiedzenia,
na którym temat będzie kontynuowany.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. wniosku formalnego.
Za przyjęciem wniosku głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty.
Nastąpiła dyskusja dotycząca kolejnego posiedzenia Komisji, w której wzięli udział: przewodniczący
Komisji Krzysztof Żur, dyrektor MOSiR Wojciech Tkacz, radna Danuta Ratka, radny Krzysztof
Rogalski, radny Piotr Stencel, pan Stefan Piszczek oraz pan Krzysztof Brysz.
Komisja zaproponowała, aby na następne posiedzenie zaprosić:
− Starostę Mikołowskiego,
− skarżącego,
− dyrektora MOSiR Wojciecha Tkacza.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
Kolejne posiedzenie zostało zaplanowane na dzień 30 listopada 2017 roku na godz. 1700.
Ponadto Komisja zwróciła się do przedstawicieli byłego zarządu Stowarzyszenia AKS Mikołów
z prośbą o przedłożenie do jej wiadomości, do dnia 24 listopada 2017 r. pism, które były kierowane
do Starosty Mikołowskiego w związku z trwającym konfliktem wewnętrznym w AKS Mikołów.
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Radny Piotr Stencel zaproponował, aby Komisja zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza
Mikołowa o przekazanie kopii całości korespondencji prowadzonej pomiędzy gminą Mikołów
a Starostwem Powiatowym w Mikołowie w sprawie zawarcia w dniu 4 maja 2017 r. porozumienia
pomiędzy gminą Mikołów reprezentowaną przez Dyrektora MOSiR Mikołów Wojciecha Tkacza
a AKS Mikołów reprezentowanym przez pana Krzysztofa Janeczka.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
Do pkt 3
Brak
Do pkt 4
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – przedstawił protokół nr 39/2017 z posiedzenia Komisji
RM nr 8 – Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 28 września 2017 r.
Do wyłożonego protokołu nie wniesiono uwag, ani zmian.
Protokół nr 39/2017 został przyjęty przez aklamację.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – przedstawił protokół nr 40/2017 z posiedzenia Komisji
RM nr 8 – Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 12 października 2017 r.
Do wyłożonego protokołu nie wniesiono uwag, ani zmian.
Protokół nr 40/2017 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 5
Radny Krzysztof Rogalski – zwrócił się do radnego Józefa Kurtycza, aby złożył do wiadomości
Komisji pismo skierowane do pana Krzysztofa Janeczka, które odczytał we wcześniejszej części
posiedzenia.
Radny Józef Kurtycz – złożył do wiadomości Komisji pismo skierowane do pana Krzysztofa
Janeczka.
Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, przewodniczący Komisji
Krzysztof Żur podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął posiedzenie Komisji.
Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 1910.
Informacja:
Zgodnie z §33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołowa do protokołów z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Protokołowała:

Przewodniczący
Komisji RM nr 8

(Katarzyna Pustułka)

(Krzysztof Żur)
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