Brzeg, dn. 23.02.2012

RZP.0530.4.2012
Oświadczenie
W związku z wypowiedziami prasowymi pana Bolesława Garnczarczyka,
prezesa Klubu Sportowego ODRA Brzeg, jak i komentarzami innych osób, w
których jako jedną z przyczyn trudnej sytuacji finansowej Klubu wskazuje
się brak otrzymania dofinansowania ze strony Urzędu Miasta w Brzegu
wyjaśniam, że :
1. przyznanie dotacji na określone działania w roku 2012 jest
uwarunkowane rozliczeniem się z dotacji za 2011 rok i jest to
bezwzględny wymóg prawny;
2. rozliczenie dotacji w przypadku KS ODRA Brzeg winno nastąpić do
16.01.2012 roku i powinno być zgodne z wnioskiem o dotację oraz z
zawartą
umową
i
jedynie
kwoty
przeznaczone
na
takie
udokumentowane zadania można przyjąć jako rozliczone;
3. o przyznaniu dotacji jak i rozliczeniu decyduje specjalna Komisja,
która wspólnie ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
W omawianym przypadku, Klub Sportowy ODRA Brzeg:
1. nie dostarczył, w terminie, rozliczenia dotacji w wysokości 292.000 zł
za rok 2011, co uniemożliwiało Komisji, w dniu 24.01.2012 roku,
rozpatrywanie wniosku o dotację na 2012 rok;
2. rozliczenia dotacji z roku 2011 zostały dostarczone do Urzędu Miasta
w Brzegu po pisemnych wezwaniach 30.01.2012 oraz 31.01.2012,
jednakże nie były one zgodne z zawartymi umowami i do dnia
dzisiejszego nie zostały przyjęte.
Wyjaśniam, że zaniedbania uniemożliwiające przyznanie dotacji na 2012 rok
leżą po stronie Klubu Sportowego ODRA Brzeg, który to Klub posiada swoje
władze odpowiedzialne za prowadzenie gospodarki finansowej.
Przekazanie dotacji, bez przestrzegania wymogów ustawowych przez Urząd
Miasta,
narażałoby
urzędników,
zarówno
na
odpowiedzialność
dyscyplinarną, ale także na karną i finansową.
Gmina Miasto Brzeg oraz władze Brzegu w miarę możliwości budżetowych
zawsze wspierały i będą wspierać działania związane z rekreacją oraz
sportem amatorskim i wyczynowym klubów i stowarzyszeń sportowych
działających na terenie miasta. Zadaniem gminy nie jest jednak
przekazywanie pieniędzy na spłatę długów jakiegokolwiek klubu, a jedynie
wspieranie bieżącej działalności statutowej danego klubu lub stowarzyszenia
w zakresie powierzania lub wsparcia realizacji zadań publicznych, zgodnie ze
złożonymi ofertami i zawartymi umowami.
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