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Wprowadzenie 

Niniejszy raport został opracowany w oparciu o umowę z dnia 12 czerwca 2015 roku zawartą 

między Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Miliczu a DCF Dotacje-Consulting-

Finanse Sp. z o.o. Opracowanie jest rezultatem przeprowadzenia przez konsultantów DCF 

audytu wewnętrznego w Ośrodku Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Miliczu. 

Warto podkreślić, iż głównym celem audytu wewnętrznego nie jest kontrola stanu przeszłego, 

ale poszukiwanie możliwości usprawnień na przyszłość. Dane historyczne służą jako 

narzędzie do osiągnięcia celu. 

Prezentowany raport zawiera o wnioski z prowadzonych analiz dotyczących funkcjonowania 

OSiR Milicz w latach 2013-2014. Zgodnie z intencją Zamawiającego audyt koncentrował się 

nie tylko na analizie z perspektywy samej Spółki, ale również z szerszego punktu widzenia 

interesów jej właściciela, tj. gminy Milicz.  
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1 Analiza płynności finansowej 

1.1 Analiza danych finansowych 

Zdecydowanie najważniejsze problemy Spółki w analizowanym okresie występowały  

w obszarze płynności finansowej. Spółka nie regulowała wymagalnych zobowiązań  

o stosunkowo wysokiej wartości, w tym publiczno-prawnych. Dane liczbowe na temat tej 

grupy zobowiązań zaprezentowano poniżej. 

 

Tabela: Zobowiązania przeterminowane Spółki 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów od OSiR Milicz 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów od OSiR Milicz 

 

Wyjaśnienia wymaga kolumna z tabeli o nazwie „Zobowiązania krótkoterminowe - Inne”. 

Wiąże się ona z Uchwałą nr 20/2011 z dnia 20 października 2011 roku Zgromadzenia 

Wspólników OSiR Sp. z o.o. w przedmiocie zobowiązania wspólników do wniesienia dopłaty 

na rzecz Spółki. Zgodnie z nią, wniesiona dopłata powinna zostać zwrócona najpóźniej do 31 

grudnia 2012 r. 

Dane wskazują na krytyczną sytuacje płynnościową. Dla interpretacji bezwzględnych 

wartości liczbowych zobowiązań przeterminowanych warto je odnieść do całości zobowiązań 

Spółki. Ze sporządzonych sprawozdań finansowych wynika, iż suma zobowiązań na koniec 

2013 roku wyniosła 873 890,84 zł, zaś na 31.12.2014 r. – 1 921 233,08 zł. Tym samym 

zobowiązania przeterminowane stanowiły 73,4% na koniec 2013 r. i 58,4% na koniec 2013 r. 

Udziały powyżej 50% uznaje się za krytyczną sytuacje płynnościową, która stanowić może 

podstawę do ogłoszenia upadłości Spółki. Doprowadzenie do tak negatywnej sytuacji skłania 

do zastanowienia się nad przyczynami jej zaistnienia.  

Warto zaznaczyć, że stwierdzenie faktu niewypłacalności dłużnika może nastąpić niezależnie 

od faktu, iż wartość jego majątku przewyższa wartość zobowiązań. W przypadku Spółki 

mieliśmy cały czas do czynienia z majątkiem o wartości przynajmniej kilkukrotnie wyższej 

od kwoty zobowiązań całkowitych. Wynikała to z posiadania nieruchomości o wartości 

bilansowej ponad 10,5 mln zł w postaci stadionu i jego otoczenia, boisk oraz gruntów i 
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budynków na ośrodku w Karłowie. Szczególnie te ostatnie uznać można za stosunkowo łatwo 

zbywalne. Fakt ten istotnie ogranicza ryzyko wierzycieli, iż pozostaną niespłaceni przez 

Spółkę. Ponadto, obecności majątku znacznej wartości skłania do pytań, dlaczego nie został 

on wykorzystany do polepszenia fatalnej sytuacji płynnościowej, która utrzymywała się przez 

cały okres analizy. 

Identyfikacji i omówieniu kluczowej, zdaniem autorów niniejszego raportu, przyczyny 

zaistnienia i trwałości kryzysu płynności poświęcono kolejny podrozdział.   

    

1.2 Analiza kluczowej przyczyny zaistnienia i trwałości fatalnej  

sytuacji płynnościowej 

Za najważniejszą przyczynę krytycznej sytuacji płynnościowej Spółki należy uznać 

szkodliwy dla Spółki sposób planowania finansowego przez Zarząd. Zdecydowana większość 

przychodów Spółki pochodziła z gminy Milicz. Maksymalna wysokość środków możliwych 

do przekazania przez gminę na finansowanie korzystania z obiektów sportowych jest 

generalnie znana przed rozpoczęciem danego roku. Wynika ona z uchwały budżetowej. 

Obowiązkiem Zarządu działającego w interesie Spółki powinno być możliwie jak 

najefektywniejsze wykorzystanie przyznanych środków finansowych. Nienarażanie Spółki na 

ryzyko poniesienia dotkliwych strat wymagało takiego rozplanowania kosztów, aby 

przyznane środki starczyły na cały rok. Warto podkreślić, iż sytuacja znajomości minimalnej 

wartości przychodów jest stosunkowo komfortowa z perspektywy planowania finansowego. 

Wiele spółek działających na wolnym rynku nie jest w stanie z zadowalająca dokładnością 

oszacować swego dolnego limitu przychodów.  

W odniesieniu do roku 2013, w uchwale budżetowej w „Dziale 926, Kultura fizyczna i sport, 

rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” określono limit wydatków na 

550 tys. zł. W piśmie Burmistrza Gminy Milicz do Prezesa OSiR Sp. z o.o. z dnia 19 marca 

2013 znalazło się zastrzeżenie, że wydatki gminy na dofinansowanie korzystania z obiektów 

sportowych oraz organizację imprez sportowych nie mogą przekroczyć kwoty 537 400 zł.  

Z perspektywy powyższego, następujące wyjaśnienia udzielane przez Prezesa  

S. Jachimowskiego podczas sesji Rady Miejskiej z dnia 15 listopada 2013 roku są 

niezrozumiałe: „(…) spółka na podstawie 550 tysięcy nie buduje budżetu, spółka realizuje 

zadania zgodnie z tą uchwałą, którą wyświetliłem, czyli udostępnia obiekty sportowe. Spółki 

nie bardzo interesuje, tak naprawdę z punktu widzenia spółki, czy gmina ma te pieniądze czy 
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nie. Dlatego, że udostępniam, odbywają się zajęcia, wystawiam fakturę”1
. Racjonalnie 

działający zarząd nie może abstrahować od zasobów, które ma i będzie miał w przyszłości do 

dyspozycji. Realizacja – choćby w elementarnej i nie do końca sformalizowanej postaci – 

procesu budżetowania wydaje się być niezbędnym elementem planowania we współczesnych 

podmiotach gospodarczych. Budżetów nie należy utożsamiać tylko z finansami publicznymi, 

gdyż budżety przedsiębiorstw są standardowo wykorzystywane przez sektor prywatny. 

Budżet przedsiębiorstwa przedstawia rozdział środków zakładanych do dyspozycji  

w określonym okresie (najczęściej roku) zarówno w czasie (np. w podziale na miesiące lub 

kwartały) jak i między poszczególne jednostki organizacyjne i/lub zadania. Jasne jest, iż 

przekroczenie przez koszty wartości przychodów prowadzi do ujemnego wyniku finansowego 

(straty). Realizacja interesu spółki musi obejmować starania o możliwie jak najwyższy wynik 

finansowy, co w określonych uwarunkowaniach może oznaczać dążenie do minimalizacji 

straty.  

Nieco odmiennie od wypowiedzi na sesji Rady Miejskiej, Prezes S. Jachimowski udziela  

wyjaśnień o prowadzonym przez siebie planowaniu finansowym w piśmie do Burmistrza 

Gminy Milicz z dnia 22 listopada 2013 roku: „Jednocześnie chciałbym nadmienić, iż 

wykorzystując środki określone przez Radę Miejską w Miliczu w uchwale budżetowej na rok 

2013 do końca sierpnia br. kierowałem się zapewnieniami radnych Rady Miejskiej podczas 

uchwalania budżetu o możliwości zwiększenia środków na obiekty sportowe, jeśli taka 

konieczność zaistnieje oraz analogiczną sytuację w roku 2012, kiedy Zarząd Spółki wystąpił 

o zwiększenie środków w kwocie 70 000 zł i Rada Miejska dokonała zmian budżetu”. Trudno 

uznać ustne zapewnienia radnych „o możliwości zwiększenia środków” oraz ich faktyczne 

zwiększenie w trakcie roku 2012 jako wystarczająco uprawdopodabniające faktyczne 

zwiększenie limitu wydatków w ramach omawianego działu w roku 2013, by narażać Spółkę 

na ryzyko niepomyślnej dla niej decyzji. Kwestia staje się jeszcze wyraźniejsza po 

uwzględnieniu faktu, iż już na początku roku 2013 sytuacja płynnościowa była naprawdę 

trudna – wartość zobowiązań przeterminowanych na koniec stycznia wynosiła ok. 300 tys. zł, 

a całkowita wartość zobowiązań Spółki na koniec 2012 r. – ok. 500 tys. zł. Uzasadniało to 

raczej skłanianie się w kierunku ostrożnego podejścia do planowania finansowego. Pomimo 

tego, Prezes Zarządu naraził Spółkę na znaczne straty finansowe i poważne pogorszenie 

                                                

1 Nagranie „48 sesja Rady Miejskiej cz1” dostępne pod adresem: 

http://www.tvpm.pl/index.php/component/content/article/35-polityka/1091-48-sesja-rady-miejskiej-cz1; 

cytowana wypowiedź ma miejsce w czasie między 1:28:12 a 1:28:39. 
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płynności przyjmując optymistyczne założenie, iż Rada Miejska w trakcie roku podejmie 

uchwałę zwiększającą środki na kulturę fizyczną i sport. W rzeczywistości do podwyższenia 

limitu wydatków przez Radę Miejską nie doszło, co postawiło OSiR w krytycznej sytuacji. 

Wartość zobowiązań przeterminowanych uległa znacznemu wzrostowi z ok. 300 tys. zł na 

koniec stycznia 2013 roku do ponad 600 tys. zł na koniec listopada 2013 roku.   

Niestety zbliżona sytuacja do powyższej miała miejsce w roku 2014. Wystąpiły jednak pewne 

różnice. Rada Miejska na dofinansowanie przez gminę korzystania z obiektów sportowych 

przeznaczyła najpierw 180 tys. zł, które były przeznaczone na I kwartał. Następnie, w dniu 7 

marca 2014 roku została przyznana na ten cel dodatkowa kwota 120 tys. zł. Trzeba przyznać, 

iż tym razem Zarząd Spółki miał solidniejsze niż w poprzednim roku podstawy, by 

prognozować, że nastąpią kolejne zwiększenia wartości środków. Niekorzystne z 

perspektywy Zarządu OSiR decyzje Rady Miejskiej tym razem zapadły na sesji w dniu 1 

września. Zarząd powinien być przygotowany na realizację takiego scenariusza. W przypadku 

OSiR Sp. z o.o. należy zwrócić uwagę, iż jej sytuację płynnościową mogłoby ustabilizować 

zbycie części posiadanych nieruchomości. Zarząd powinien był podjąć wszelkie możliwe 

działania w tym względzie i zwrócić się o zgodę do Walnego Zgromadzenia Wspólników. 

Takie właśnie działania podjął w roku 2015 Prezes J. Milian. W analizowanych w ramach 

audytu wewnętrznego dokumentach znajduje się wzmianka, iż Zarząd w osobie S. 

Jachimowskiego najpierw zwrócił się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Wspólników o 

podjęcie uchwały w sprawie zbycia części posiadanych gruntów, lecz później wniosek ten 

wycofał
2
. 

Przejawy niewłaściwego podejścia do planowania finansowego wystąpiły też w organizacji 

imprez sportowych wraz z „Aleją Gwiazd”. Tu też narażano Spółkę na straty decydując się na 

ponoszenie kosztów także w sytuacjach, w których było nieomal pewne, iż nie zostaną one 

pokryte przez przychody. Najbardziej ewidentne przykłady takiego postępowania opisano w 

części poświęconej analizie przychodowo-kosztowej. 

Jako kontrastujący z powyższymi spostrzeżeniami przykład działania w interesie Spółki 

należy uznać decyzję Prezesa o zamknięciu kąpieliska na Karlowie w roku 2014. Mając 

świadomość, iż ewentualna działalność w tym obszarze doprowadzi do wyższych strat, 

Zarząd podjął właściwą decyzję w kierunku ich minimalizacji.   

                                                

2
 Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z dnia 5 

grudnia 2013 roku. 
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Obowiązkiem Zarządu jest działanie w interesie spółki, a jeśli w określonej sytuacji 

członkowie tego organu uważają to z różnych względów za niemożliwe, mają możliwość 

podania się do dymisji.  

Warto w tym miejscu dodać, iż ocena działań Zarządu w osobie S. Jachimowskiego skłoniła 

Prezesa J. Miliana do złożenia do Prokuratura zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa w zakresie art. 218 § 1a k.k. oraz niegospodarności. 

 

2 Analiza kosztów 

2.1 Koszty działalności operacyjnej według rodzajów 

W ramach przeprowadzania audytu wewnętrznego obszaru kosztowego Spółki skoncentrować 

należy się zwłaszcza na analizie kosztów działalności operacyjnej.  

Strukturę oraz dynamikę kosztów działalności operacyjnej według rodzajów w 

analizowanych latach przedstawiono w poniższych tabelach i zilustrowano na 

zamieszczonych wykresach. 

 

Tabela: Koszty działalności operacyjnej wg rodzajów w latach 2013 i 2014 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów od OSiR Milicz 
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Wykres: Struktura kosztów działalności operacyjnej wg rodzajów w roku 2013 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów od OSiR Milicz 

 

Wykres: Struktura kosztów działalności operacyjnej wg rodzajów w roku 2014 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów od OSiR Milicz 

 

 



 11 

2.1.1 Koszty pracy - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 

Zdecydowanie największy udział w kosztach operacyjnych stanowią koszty pracy, czyli 

wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. W roku 2014 sumaryczny 

udział obu tych rodzajów kosztów przekroczył 50%. Wyraźny wzrost kosztów pracy w roku 

2014 w stosunku do roku poprzedniego spowodowany został otwarciem krytej pływalni w 

kwietniu 2014 roku. Na tym nowo otwartym obiekcie zatrudniono 32 osoby, co jest bardzo 

dużym przyrostem biorąc pod uwagę, iż na koniec roku 2013 liczba zatrudnionych wynosiła 

18. Zwraca uwagę o wiele wyższy wzrost kosztów ubezpieczeń i innych świadczeń od 

kosztów wynagrodzeń. Fakt ten został w dużej mierze spowodowany zapłaceniem w roku 

2014 zaległych niezapłaconych składek z ostatniego kwartału roku ubiegłego. Potencjał do 

redukcji zatrudnienia omówiono w części dotyczącej zasobów ludzkich. 

 

2.1.2 Koszty zużycia materiałów i energii 

Po kosztach pracy największym udziałem w roku 2014 charakteryzowały się koszty zużycia 

materiałów i energii. W tym obszarze zaobserwowano też bardzo wysoki wzrost w stosunku 

do roku ubiegłego. Za przyrost odpowiadały koszty krytej pływalni – z ogólnej kwoty ponad 

769 tys. zł stanowiły one ok. 70%.  

Pomimo zapewnień Prezesa w piśmie z dnia 2 czerwca 2014 r. do Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej, że „Pracownik OSiR Sp. z o.o. stale monitoruje teren kąpieliska”, główną 

przyczyną ok. dwukrotnego wzrostu kosztów (tj. o ok. 24 tys. zł) wody i ścieków na 

Kąpielisku w Karłowie w roku 2014 w stosunku do roku 2013 było późne dostrzeżenie 

awarii. Na powyższym obiekcie wstępnie zidentyfikowano też zwlekanie z refakturowaniem 

najemców za korzystanie z mediów.      

 

2.1.3 Koszty usług obcych 

Kolejnym rodzajem kosztów pod względem udziałów w roku 2014 były koszty usług obcych. 

W tej grupie zaobserwowano niepokojące przykłady przerostu kosztów.  

Przypadek poważnego marnotrawienia zasobów zidentyfikowano w zakresie obsługi 

księgowo-kadrowej. Polegał on na nieomal podwajaniu kosztów w stosunku do potrzeb. 

Pomimo podpisania w dniu 9 maja 2014 roku umowy z Biurem Rachunkowo-Prawnym 
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Leksus na kompleksową obsługę księgową i płacowo-kadrową za wynagrodzeniem w 

wysokości 7,2 tys. zł netto, w strukturach Spółki wciąż utrzymywano dwóch pracowników 

realizujących te funkcje. Ustaloną opłatę za usługi można uznać za rynkowo konkurencyjną 

przy założeniu, iż w rzeczywistości Biuro wykonywało zakres czynności określony w 

załączniku do niniejszej umowy (skan owego dokumentu stanowi załącznik tego raportu). 

Jak jednak wyniku z ustaleń audytowych, spośród pięciu punktów załącznika określających 

zakres usług Biura, realizowany w praktyce był prawie wyłącznie punkt „4.” oraz punkt „5.” 

(ten ze stron 2-3 załącznika rozpoczynający się od słów „Obliczanie wynagrodzeń za pracę 

(…)”)
3
. Zakres tych punktów można określić jako obsługę płacowo-kadrową. Pozostałe 

punkty – z wyjątkiem punktu „1. 1)” - definiują zakres usług stanowiących obsługę księgową. 

W tym obszarze, w rzeczywistości zadania były wykonywane przez pracowników własnych 

Spółki. Ich współpraca z Biurem ograniczała się do sporadycznych konsultacji w przypadku 

wątpliwości oraz kontroli przez Biuro przygotowanych przez pracowników sprawozdań 

finansowych.  

Rynkowa cena usług w ich faktycznym zakresie powinna kształtować się na poziomie ok. 2-3 

tys. zł miesięcznie netto, a zatem byłaby ona ok. 3-krotnie niższa niż cena umowna płacona 

przez Spółkę.     

Powyższe nie wyczerpuje jeszcze tematu nieefektywności kosztowej obsługi księgowo-

kadrowej. Obserwacje poczynione w trakcie trwania audytu, w szczególności w sierpniu 2015 

roku, stanowią silną przesłankę do uznania, że opłacanie firmy zewnętrznej za usługi 

płacowo-kadrowe było zbędne. W sierpniu 2015 – po wygaśnięciu umowy z Biurem 

Rachunkowo-Prawnym Leksus – całość obowiązków księgowych i płacowo-kadrowych 

realizowało z powodzeniem dwóch pracowników własnych. Co prawda zatrudnienie w 

Spółce roku temu było nieco wyższe z uwagi na redakcję „Tygodnika Milickiego”, 

pracowników hali sportowej oraz informacji turystycznej, jednak przykład sierpnia 2015 

wskazuje, że konieczne zasoby kadrowe na realizacją funkcji księgowo-kadrowej najwyżej w 

niewielkim stopniu przekraczały dwa etaty. W przypadku stwierdzenia faktycznych braków 

oraz w obliczu trudnej sytuacji Spółki wymuszającej daleko idące oszczędności, sugerowane 

było raczej uzupełnianie niedoborów kadrowych poprzez na przykład praktyki studenckie niż 

                                                

3
 Należy tu poczynić uwagę techniczną, iż z uwagi na błędy w numeracji punktów, w wyszczególnieniu zakresu 

usług załączniku występuje też inny punkt „5.”, którego treść w całości mieści się na stronie 3 załącznika. De 

facto zatem punkt ten powinien posiadać numer „6.”. Punktów specyfikujących zakres usług jest jednak pięć, 
gdyż punkt „2.” z pierwszej strony załącznika nie precyzuje zakresu usług, lecz zawiera definicje.  
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zatrudnianie profesjonalnej firmy. Osoby o stosunkowo niewielkich kompetencjach 

odciążyłyby doświadczonych pracowników działu w wykonywaniu względnie prostych, lecz 

czasochłonnych czynności. 

Podsumowując ustalenia w zakresie obsługi księgowo-kadrowej, stwierdzić należy, że koszt 

obsługi księgowej wyniósł w 2014 roku 50 400 zł, choć wydaje się, iż istniała możliwość 

zaoszczędzenia tej kwoty niemal w całości. 

Z nieefektywnym kosztowo skorzystaniem z usług firmy zewnętrznej zamiast wykonywania 

prac siłami własnych pracowników mieliśmy również do czynienia w kwestii sprzątania hali 

sportowej. W dniu 1 lutego 2013 roku zawarto umowę z firmą „ABC-Service” na kwotę  

6922 zł miesięcznie netto. Zakres umowy obejmował usługę sprzątania bez środków 

czystości. Właściwą kwotą porównawczą są koszty pracy związane z dwoma etatami na 

stanowisku sprzątaczki, gdyż takie zasoby starczyły na wykonanie obowiązków w roku 2014. 

Przy założeniu płacy brutto dla jednej osoby na poziomie 1800zł, uzyskujemy miesięczny 

koszt pracodawcy na pracownika w wysokości ok. 2170 zł. Miesięczny koszt zatrudnienia 

dwóch takich pracowników to zatem ok. 4340 zł. Oszczędności w skali miesiąca to zatem ok. 

2,6 tys. zł. Oznacza to przerost kosztów w trakcie jedenastu miesięcy obowiązywania umowy 

w wysokości ok. 24 tys. zł. Umowa powyższa została rozwiązana z rokiem 2014.       

 

2.1.4 Podatki i opłaty 

W tym, stosunkowo niewielkim, obszarze kosztów dostrzeżono przerost kosztów w zakresie 

podatku od nieruchomości za grunty przyległe do stadionu w Miliczu. Powzięto zamiar ich 

sprzedaży i w tym celu najpierw dokonano ich przekształcenia. Dopiero potem okazało się, że 

zasady wejścia w posiadanie tych gruntów od ARMiR uniemożliwiały dokonanie ich zbycia. 

Z powodu innej klasyfikacji gruntów wzrosła jednak wartość podatku. Na kosztowym koncie 

analitycznym zanotowano kilkukrotny wzrost: z 1 738 zł w 2013 r. do 7 997 zł w 2014 r. 

 

2.1.5 Pozostałe koszty rodzajowe 

Pozostałe rodzaje kosztów stanowiły stosunkowo niewielki udział w całości. Nie oznacza to 

oczywiście, iż w tych obszarach również nie należy poszukiwać optymalizacji. Jedną z 

pozycji, gdzie udało się w roku 2015 dokonać kilkukrotnego zmniejszenia jest opłata 
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śmieciowa. Zredukowano ją poprzez zastosowanie segregacji odpadów w ujęciu kwartalnym 

z 7 142,40 zł do 1 136,28 zł..      

 

2.2 Koszty działalności operacyjnej według miejsc powstawania 

Dane liczbowe dotyczące kosztów działalności operacyjnej w latach 2013-14 z podziałem na 

miejsca powstawania zaprezentowano w tabeli i zilustrowano na poniższych wykresach. 

 

Tabela: Koszty działalności operacyjnej (bez kosztów sprzedanych materiałów i 

towarów) wg miejsc powstawania w latach 2013 i 2014 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów od OSiR Milicz 

Wykres: Struktura kosztów dział. operacyjnej wg miejsc powstawania w roku 2013 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów od OSiR Milicz 
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Wykres: Struktura kosztów dział. operacyjnej wg miejsc powstawania w roku 2014 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów od OSiR Milicz 

 

Powyższe dane odzwierciedlają przede wszystkim skalę konsekwencji finansowych dla 

Spółki związanych z otwarciem pływalni. Przy czym pamiętać należy, iż w roku 2014 

działała ona tylko przez 8 miesięcy. Kolejną ważną pozycją wzrostu kosztów był Tygodnik. 

Zaobserwowany przyrost wynika głównie z odpowiednio większej liczby numerów, gdyż 

zaczęto go wydawać w czerwcu roku 2013. Z wysokim procentowym spadkiem kosztów 

mamy do czynienia w pozycjach „Kąpielisko” oraz „Imprezy sportowe”. Niestety w obydwu 

przypadkach trudno o ogólnie pozytywne wnioski. W przypadku „Kąpieliska” rok 2014 był 

okresem zawieszenia jego funkcjonowania. Jeśli zaś chodzi o „Imprezy sportowe” to – jak 

zaprezentowano poniżej – wraz ze spadkiem kosztów wystąpiło też obniżenie zysku. Wzrost 

kosztów w obszarze Administracji wynikał po części z poniesienia – bardzo trudnych do 

ekonomicznego uzasadnienia – kosztów obsługi ze strony biura rachunkowego. Ponadto 

wystąpił też wzrost kosztów Rady Nadzorczej wywołany częściowo podwyżką wynagrodzeń 

dla jej członków. Biorąc choćby pod uwagę samą sytuację finansową Spółki i nawet 

abstrahując od słabej oceny samej Rady w niniejszym raporcie, trudno o przekonujące 

uzasadnienie tej decyzji.   
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3 Analiza przychodów 

3.1 Analiza według miejsc generowania przychodów 

W analizie przychodów skupiono się na sprzedaży produktów, czyli usług świadczonych 

przez OSiR Milicz. Dane zaprezentowano i zilustrowano poniżej. 

 

Tabela: Przychody netto ze sprzedaży produktów w latach 2013 i 2014 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów od OSiR Milicz 

 

Wykres: Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów w roku 2013 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów od OSiR Milicz 
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Wykres: Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów w roku 2014 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych OSiR Milicz 

 

Głównym czynnikiem decydującym o wyraźnym wzroście przychodów było otwarcie obiektu 

Milicka Fala. Zwraca uwagę duży spadek przychodów na Hali, za co odpowiadało obniżenie 

dofinansowania z Gminy Milicz oraz niepozyskanie w roku 2014 klientów zewnętrznych 

takich jak Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu w roku 2013. Obniżenie przychodów na 

Kąpielisku wywołane było jego zamknięciem. Odnotowane przychody pochodzą od 

najemców domków. Wyjątkowo niskie przychody z Imprez sportowych w 2014 r. 

korespondują z poruszanym w ramach analizy przychodowo-kosztowej tematem imprez, 

gdzie OSiR ponosił niemal wyłącznie koszty. W roku 2014 pojawiła się też nowa pozycja 

przychodowa w postaci Słupów ogłoszeniowych, jednakże miała ona marginalne znaczenie 

dla wyniku Spółki. 

 

3.2 Analiza przychodów z wyszczególnieniem przychodów ze środków 

publicznych oraz pochodzących z innych źródeł 

Dane zebrano w poniższych tabelach. 

 
 

 

 



 18 

Tabela: Udział środków publicznych w przychodach Spółki w 2013 r.  

 

Legenda: 

PzS – Przychody ze sprzedaży 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów od OSiR Milicz 

 

  

Tabela: Udział środków publicznych w przychodach Spółki w 2014 r.  

 
Legenda: 

PzS – Przychody ze sprzedaży 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów od OSiR Milicz 

 

 

Znaczny wzrost udziału gminy w przychodach wynikał w głównej mierze z wpływu pozycji 

„Kryta pływalnia”, gdzie nieomal całość przychodów pochodziła od gminy i była to 

jednocześnie pozycja przychodowa odpowiadająca niemal za połowę całości przychodów ze 

sprzedaży. Warto zauważyć, iż zmiana która wystąpiła miedzy rokiem 2013 a 2014 utrudnia 

interpretację danych związanych z halą sportową. Chodzi o to, że w roku 2014 środki z gminy 

na wykorzystanie obiektów sportowych trafiały do OSiR poprzez kluby, a w 2013 
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bezpośrednio. Tym samym rzeczywisty udział środków publicznych w roku 2014 r. był 

jeszcze wyższy niż 72%. W roku 2013 przychody spoza gminy na halę sportową wraz z 

imprezami pochodziły głównie z faktu organizacji siatkarskich mistrzostw Urzędów Kontroli 

Skarbowej (ok. 191 tys.) oraz z przychodów za organizację „Alei Gwiazd” (ok. 145 tys.). 

Pierwsza z tych imprez była zyskowna (zysk = 42 158,28 zł). Niestety w roku 2014 nie 

pozyskano ani jednego zlecenia na zorganizowanie obozu sportowego.   

Na szczególną uwagę zasługują udziały gminy w przychodach z wydawania „Tygodnika 

Milickiego”. Uśredniony w całym okresie wydawania tego czasopisma przez OSiR udział 

gminy wyniósł 46%.  Warto dodać, że „Tygodnik Milicki” był płatny (cena wynosiła 2,5 zł z 

VAT) oraz czerpał przychody z tytułu zamieszczania reklam. Pomimo tego w każdym 

miesiącu wynik finansowy z jego wydawania obliczany z pominięciem przychodów z gminy 

był ujemny. Tak kalkulowana sumaryczna strata wyniosła 301 515,78 zł.   

 

 

4 Analiza przychodowo-kosztowa 
Po zaprezentowaniu analiz kosztów i przychodów, należy przejść do łącznej analizy tych 

wielkości. Wyniki sprzedaży w poszczególnych obszarach zaprezentowano w poniższej 

tabeli. 

 

Tabela: Zysk (strata) ze sprzedaży usług w latach 2013 i 2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych OSiR Milicz 

 

Dane obrazują wyraźne pogorszenie wyników. Poprawa nastąpiła tylko w 3 pozycjach i miała 

stosunkowo niewielką skalę. Największy spadek nastąpił w odniesieniu do hali sportowej i 
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został wywołany spadkiem środków na dofinansowanie obiektów sportowych oraz  brakiem 

w roku 2014 imprezy porównywalnej do tej zorganizowanej przez Urząd Kontroli Skarbowej 

we Wrocławiu w 2013 r. Jak prezentowano powyżej, koszty hali sportowej w obydwu latach 

były na zbliżonym poziomie. Ze stosunkowo dużym pogorszeniem wyniku mamy do 

czynienia na krytej pływalni. Tu oczywiście pamiętać należy, iż w roku 2013 jeszcze nie 

funkcjonowała, więc wyniki są nieporównywalne. Kolejne istotne spadki wyników 

odnotowano na Tygodniku oraz w Administracji. W przypadku periodyku, o ile w roku 2013 

gmina z nadwyżką pokryła stratę z działalności komercyjnej, to w roku 2014 wystąpiła 

znaczna strata istotnie obciążająca sytuację finansową Spółki. Z uwagi na fakt, iż 

Administracja jest obszarem wyłącznie kosztowym, spadek wyniku bezpośrednio 

odzwierciedla wzrost kosztów.  

 

4.1 Imprezy sportowe  

Organizowanie imprez sportowych stanowiły obszar działalności, w którym czasem 

podejmowano aktywność z góry skazaną na przyniesienie strat. Występowały tu kolejne 

przypadki niewłaściwego planowania finansowego, gdzie planowanych kosztów nie 

zestawiano z przychodami, które mogłyby je pokryć. 

Ewidentnym przykładem jest organizacja kolejnych edycji „Alei Gwiazd”. Przyjęcie, że 

impreza ta stanowiła w jakiś sposób realizację zadań własnych gminy prowadzi do wniosku, 

iż powinna być przez gminę również dofinansowana. Z perspektywy Spółki nie byłaby to 

działalność deficytowa. Jeśli natomiast organizacja tej imprezy była przedsięwzięciem 

komercyjnym, to jej organizacja była uzasadniona tylko wtedy, gdy uprawnione było 

oczekiwanie dodatniego wyniku finansowego.  

Wyjątkowo niekorzystną dla Spółki decyzją było zorganizowanie „Gali MMA” w listopadzie 

roku 2014. Strata z organizacji tej imprezy wyniosła 42 158,28 tys. zł, zaś przychody jedynie 

1463,41 zł.  Największe pozycje kosztowe wiązały się z usługami agencji artystycznych 

Harlem. Ich łączna wartość wyniosła 33 tys. zł. Organizacja imprezy nie dawała realnej 

możliwości osiągnięcia zysku. Wynika to z niekorzystnej dla Spółki umowy z dnia 8 września 

2014 r. z jedną z Agencji Harlem, gdzie całość wpływów z biletów zostaje uznana za 

wynagrodzenie tej agencji. 

Koszt usług Agencji Harlem w wysokości 21 tys. zł stanowił nieomal cały koszt imprez pod 

nazwą „Wymiatacze”. W roku 2013 organizacja tej imprezy nie przyniosła żadnych 

przychodów. W roku 2014 wyniosły one zaledwie 3658,54 zł. 
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5 Analiza podatków  
Z perspektywy właściciela jakim jest gmina Milicz, kluczowe problemy podatkowe wiążą się 

z podatkiem od towarów i usług (VAT). Fundamentalne znaczenie ma fakt, iż przepływ 

środków finansowych z Gminy do Spółki dokonuje się w formie płatności za faktury VAT.  

W oczywisty sposób, oznacza to, iż gmina więcej wydatkuje niż wpływa do Spółki. Różnicę 

stanowi wartość podatku VAT. W przypadku przekazywania przez gminę środków 

bezpośrednio dla jednostek budżetowych problem powyższy nie występuje. Z powyższego 

wynika między innymi pozytywna ocena decyzji Gminy o przekazaniu w roku 2015 hali 

sportowej w użytkowanie gimnazjum. Środki wydatkowane przez Gminę są alokowane 

efektywniej, gdyż w całości angażowane są w zaspokajanie potrzeb lokalnej wspólnoty, 

zamiast częściowo trafiać do urzędu skarbowego. 

Istota problemu wiąże się z koniecznością pokrycia Spółce przez Gminę kosztów pracy. 

Spółka opłacając koszty pracy (tj. wynagrodzenia i świadczenia z nimi związane) nie płaci 

podatku VAT, zaś Gmina pokrywając te koszty Spółce na podstawie faktur sprzedaży usług 

musi ten podatek zapłacić. Zatrudnienie tych samych osób jako pracowników 

samorządowych w jednostce budżetowej wyeliminowałoby obciążenie podatkiem VAT. 

W bieżącym roku dokonano optymalizacji podatkowej polegającej na obniżeniu zobowiązań 

z tytułu VAT związanych z fakturami opłacanymi przez Gminę za korzystanie z krytej 

pływalni. Skorzystano z faktu, iż na faktury wystawiane przez OSiR za lekcje pływania 

obowiązuje obniżona stawka 8-procentowa, a nie podstawowa 23-procentowa. W związku z 

powyższym po objęciu stanowiska Prezesa Zarządu przez J. Miliana Spółka podjęła 

procedurę odzyskania nadpłaconego podatku VAT za rok 2014 w wysokości ok. 150 tys. zł. 

 

6 Analiza formy prawnej  
Struktura przychodów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miliczu przesądza o braku możliwości 

zastosowania w odniesieniu do tego podmiotu formy prawnej zakładu budżetowego. 

Wymogiem stawianym zakładom budżetowym jest bowiem otrzymywanie dotacji na 

poziomie maksymalnie 50% kosztów działalności.      

Z fundamentalnym aspektem podatkowym poruszonym powyżej wiąże się analiza optymalnej 

formy prawnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji. Możliwość efektywniejszego spożytkowania 

wydatków gminnych jest bardzo silnym argumentem na rzecz przekształcenia OSiRu w 
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jednostkę budżetową. Dotacje kierowane do jednostki budżetowej nie są oczywiście 

obciążone podatkiem VAT. Dla prostego zilustrowania zagadnienia kwotami uwzględnijmy 

tylko sprzedaż usług krytej pływalni na rzecz Gminy (aktualnie comiesięczne faktury na 

kwotę brutto 150 tys. zł przy stawce VAT 8%). Z tytułu tych transakcji wartość środków 

przekazywanych do urzędu skarbowego to rocznie ponad 133 tys. zł. Przyjmując, że koszty 

pracy stanowią około połowy wszystkich kosztów, otrzymujemy - w tym tylko pojedynczym 

obszarze działalności - szacunek oszczędności związanych z przekształceniem spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością w jednostkę budżetową na poziomie ok. 67 tys. zł. 

Poza przekształceniem w jednostkę budżetową istnieje jeszcze inne rozwiązanie zapewniające 

transfer środków z gminy do Spółki bez ponoszenia kosztów VAT. Możliwe  jest zachowanie 

formy prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy jednoczesnej zmianie formy 

transferów pieniężnych z Gminy do Spółki. Chodzi o zastąpienie płatności za faktury 

dokumentujące sprzedaż usług dopłatami do kapitału własnego Spółki przez właściciela. 

Tego rodzaju rozwiązanie nie wiąże się z obowiązkami z tytułu podatku od towarów i usług. 

Osiągana jest zatem pełna efektywność transferu pieniężnego – środki wydatkowane przez 

Gminę są równe środkom otrzymywanym przez Spółkę. Potwierdzeniem zgodnej z prawem 

możliwości zastosowania powyższego mechanizmu transferów pieniężnych jest wyrok 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 maja 2015 r. (sygn. akt I FSK 484/14).  

Rekomenduje się właścicielowi Spółki przyjęcie jednego z dwóch powyższych rozwiązań.  

W ramach wsparcia w procesie podejmowania decyzji, poniżej zebrano względne wady 

każdego z nich. Dla uproszczenia zapisu przyjmijmy następujące oznaczenia: A – 

przekształcenie OSiR Sp. z o.o. w jednostkę budżetową; B – zachowanie formy sp. o.o., ale 

zmiana formy transferów pieniężnych kierowanych z gminy do spółki z płatności za usługi na 

dopłaty do kapitału własnego. 

 

1. Główne względne wady rozwiązania B w stosunku do rozwiązania A 

a) konieczność ponoszenia kosztów rady nadzorczej – powołanie rady nadzorczej 

w każdej spółce z udziałem gminy jest obligatoryjne, 

b) pewne ryzyko prawne związane z przyszłymi interpretacjami obowiązków z 

tytułu podatków od towarów i usług przy transferach dokonywanych w 

formie dopłat do kapitału własnego – jeśli chodzi o transfery do jednostek 

budżetowych to ich pozostawanie poza systemem VAT jest bezdyskusyjne, 

natomiast w przypadku transferów w formie dopłat do kapitału własnego – choć 

cytowany wyrok NSA wraz z uzasadnieniem wydaje się zdecydowanie 
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rozstrzygać kwestię – nie można wykluczyć różnych przyszłych interpretacji, 

które na przykład mogą w pewien sposób ograniczać stosowanie tego 

nieopodatkowanego sposobu dofinansowywania spółek komunalnych przez 

gminę, 

c) niezrozumienie przez otoczenie zastosowanego nietypowego rozwiązania – o 

ile jednostka budżetowa jest formą dobrze znaną, o tyle rozwiązanie B jest bardzo 

nietypowe; nieporozumienia w ocenie sytuacji mogą wynikać głównie z faktu 

generowania przez spółkę bardzo wysokich strat – w rozwiązaniu B przychody ze 

sprzedaży na rzecz gminy, które teraz stanowią dominujący udział w całości 

przychodów, będą wynosiły zero; bezpośrednie porównanie sprawozdań 

finansowych będzie sugerowało, iż wyraźny wzrost strat oznacza znaczne 

pogorszenie sytuacji finansowej Spółki,  

d) brak bezpośredniej kontroli spółki ze strony Rady Miejskiej – np. o ile zawsze 

Rada Miejska i jej Komisja Rewizyjna będzie miała możliwość kontrolowania 

jednostki budżetowej, o tyle w przypadku spółki wymaga to wprowadzenia 

pewnych standardów raportowania; w przyszłości niechętny Radzie Miejskiej 

burmistrz może zmienić powyższe mechanizmy ograniczając w ten sposób 

kontrolę ze strony Rady, 

e) zagrożenie wykorzystywania w przyszłości przez burmistrza spółki 

komunalnej w sposób sprzeczny z wolą Rady Miejskiej – nie wykluczone, iż w 

przyszłości wystąpią sytuacje analogiczne do tych obserwowanych w poprzedniej 

kadencji.    

  

2. Główne względne zalety rozwiązania B w stosunku do A  

a) większe możliwości motywacyjne związane z traktowaniem kierownictwa 

jako menedżerów a nie urzędników – m.in. z uwagi na fakt, iż kierownicy 

jednostek budżetowych objęci są ustawą o pracownikach samorządowych; forma 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozwala na swobodne kształtowanie 

systemów premiowych czerpiąc z doświadczeń świata biznesu, gdzie zmienne 

składniki wynagrodzenia uzależnione od wyników finansowych stanowią istotną 

część uposażenia kierownictwa, 

b) niższe koszty pracownicze (będące rezultatem ustawowego obowiązku 

otrzymywania dodatków stażowych i „trzynastek” przez pracowników 
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samorządowych) – pracownicy jednostek budżetowych objęci są ustawą o 

pracownikach samorządowych, 

c) większa swoboda prowadzenia działalności komercyjnej – związana m.in. z 

faktem, iż w formie spółki komunalnej można prowadzić działalność 

wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, 

d) brak bezpośredniej odpowiedzialności gminy za zobowiązania spółki – wynika 

z odrębnej osobowości prawnej, 

e) niewliczanie zadłużenia spółki do limitu zadłużenia gminy – wynika z odrębnej 

osobowości prawnej. 

 

7 Analiza nadzoru właścicielskiego 

7.1 Zdefiniowanie i egzekwowanie realizacji celu spółki 

Spółka komunalna, czyli spółka której 100-procentowym właścicielem jest gmina jest 

specyficzną postacią spółki prawa handlowego. Głównym celem jej istnienia i działalności 

nie powinna być maksymalizacja zysku, lecz raczej realizacja zadań własnych gminy w 

możliwie najefektywniejszy sposób. Podnoszenie tej efektywności może następować na dwa 

podstawowe sposoby: obniżanie kosztów na realizację zadań zleconych przez gminę lub 

pozyskiwanie – głównie w toku działalności komercyjnej – możliwie największych środków 

poza wydatkami gminy i odciążenie w ten sposób jej budżetu.   

Sam wynik finansowy spółki komunalnej niewiele mówi o realizacji powyższego celu 

głównego. Spółka może osiągać zysk wynikający z dużych transferów z gminy, a 

jednocześnie realizacja zadań gminy może być mało efektywna na przykład w stosunku do 

zlecenia ich wykonania analogicznej jednostce budżetowej.  

Z drugiej strony, wysoka strata jest zazwyczaj z góry oczekiwana we wspomnianej wyżej 

spółce otrzymującej środki z gminy w postaci dopłat do kapitału własnego. Tym niemniej, 

taka sytuacja może oznaczać bardzo efektywny sposób realizacji zadań własnych gminy.  

Z jednej strony unika się obciążeń podatkiem VAT, a z drugiej wykorzystuje zalety formy 

prawnej spółki z o.o.      

Jasne określenie celu powinno być podstawą wszelkich decyzji właścicielskich. Jego 

sformułowanie daje podstawy do oceniania i wynagradzania zarządu. Możliwe staje się wtedy 

ukierunkowanie kierownictwa na aktywne poszukiwanie możliwości redukcji kosztów i 

pozyskiwanie przychodów na wolnym rynku. 
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Analiza działań Zarządu Spółki w latach 2013-14 wskazuje na niesformułowanie, a przede 

wszystkim brak egzekwowania właściwie pojmowanego celu Spółki. Działania służące 

wspólnocie samorządowej powinny być podejmowane mając zapewnione – lub przynajmniej 

wysoce uprawdopodobnione – finansowanie z gminy. Rolą Zarządu powinno być 

zrealizowanie zadań przy możliwie najniższych kosztach. Działania komercyjne powinny 

przynajmniej stwarzać wysokie prawdopodobieństwo dodatniego wyniku finansowego. Jak 

wspomniano powyżej w Spółce podejmowano szereg działań nie spełniających żadnego z 

powyższych postulatów. 

W oparciu o ustalony fundament relacji między właścicielem a zarządem w spółce 

komunalnej powinno się budować system bieżącego nadzoru właścicielskiego przez radę 

nadzorczą. 

 

7.2 Analiza działań Rady Nadzorczej 

Zgodnie z materiałami przekazanymi przez Spółkę, przedmiot poszczególnych uchwał Rady 

Nadzorczej przedstawiono w skrótowej formie w poniższej tabeli. 

Jak wynika z tabeli duża część uchwał miała charakter „czysto formalny” i dotyczyło wyboru 

przewodniczącego posiedzenia. Większość pozostałych uchwał dotyczyła zobowiązywania 

Prezesa Zarządu do poprawy sytuacji finansowej, uregulowania lub negocjowania 

zobowiązań oraz przedłożenia przez Prezesa informacji w powyższym zakresie. W obliczu 

trudnej sytuacji finansowej Spółki w analizowanym okresie przedmiot tych uchwał jest 

naturalny i oczekiwany.  

W obliczu – omawianego przy analizie sytuacji płynnościowej Spółki – narażania przez PZ 

Spółki na ryzyko poprzez dokonywanie planowania finansowego w oparciu o zakładany 

pozytywny scenariusz, zdecydowanie negatywnie należy ocenić uchwałę nr 3 z dnia 26 

czerwca 2014 r. rekomendującą udzielenie absolutorium PZ. 

Niepokojąca jest uchwała 2 z posiedzenia w dniu 11 lipca 2013 roku. Przesłanie z niej 

płynące jest takie, iż przed tą datą Zarząd nie był jednoznacznie zobowiązany do 

informowania RN o ważnych wydarzeniach w Spółce. 
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Tabela: Uchwały Rady Nadzorczej 

 

Skróty: RN – Rada Nadzorcza, PZ – Prezes Zarządu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów od OSiR Milicz 

 

Negatywnie należy ocenić uchwałę 3 z posiedzenia w dniu 3 grudnia 2013 roku.  

W szczególności chodzi tu o zobowiązanie Prezesa do rozpoznania ofert obsługi księgowej 

dostępnych na rynku. Tak sformułowana uchwała sugeruje Zarządowi, iż RN oczekuje 

podpisania przez Spółkę umowy na obsługę księgową z zewnętrznym podmiotem. W obliczu 

wniosków z niniejszego audytu wewnętrznego, które poparte są również faktycznymi 

zmianami w Spółce w roku 2015, powyższą sugestię uznać raczej należy za szkodliwą dla 
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interesu Spółki. Jak wskazywano powyżej, zasoby ludzkie posiadane przez Spółkę były 

najprawdopodobniej wystarczające do obsługi zwiększonych obowiązków w zakresie 

księgowym i płacowo-kadrowym. Nawet przy założeniu przeciwnym (tj. niewystarczających 

zasobów) niekoniecznie podpisanie umowy z firmą zewnętrzną było najlepszym 

rozwiązaniem. Analiza stanu faktycznego przeprowadzona w ramach niniejszego audytu 

wewnętrznego wskazuje raczej, iż w takiej sytuacji korzystniejszą decyzją byłoby 

zatrudnienie do pomocy w księgowości osoby o stosunkowo niewielkich kwalifikacjach, 

która odciążyłaby dotychczasowych pracowników od wykonywania relatywnie prostych acz 

czasochłonnych prac. Wspomnieć też należy, iż sama treść wspomnianej uchwały może 

wzbudzać pewne wątpliwości w zakresie naruszenia art. 219 § 2 k.s.h. stanowiącego, że „rada 

nadzorcza nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia 

spraw spółki.”. Należy przyjąć, iż do kompetencji zarządu należy wybór sposobu zapewniania 

realizacji określonych obowiązków w spółce (tu: księgowo-kadrowych), a RN może zwracać 

się do zarządu o informacje (np. tak jak uczyniono w uchwale z dnia 9 maja 2014 r.) oraz 

wyrażać swe opinie.  

Niejasna jest relacja między uchwałami nr 2 z posiedzeń w dniach 26 czerwca i 5 września 

2014 r. W pierwszej z nich użyto sformułowania „sprawozdaniem z działalności Zarządu 

Spółki”, a w drugim „sprawozdaniem z działalności spółki”. Sądzić można, iż chodzi o ten 

sam dokument, który art. 231 § 2 k.s.h. określa jako „sprawozdanie zarządu z działalności 

spółki”. Przy takiej jednak interpretacji, niejasne jest dlaczego najpierw ten dokument miałby 

być pozytywnie zaopiniowany, a potem uznany za „nieczytelny i miejscami nierzetelny”. 

Zwraca uwagę ogólnikowość drugiej części uchwały nr 2 z posiedzenia w dniu 24 listopada 

2014 r. Po pierwsze, zamiast wypowiadania się o „poszczególnych obszarach działalności 

spółki”, jasność przekazu wymagałaby raczej jasnego nazwania konkretnych obszarów 

działalności, w których aktywność spółki RN poddaje pod rozwagę. Jeśli na przykład 

przedmiotem troski RN było organizowanie deficytowych dla Spółki imprez (np. Aleja 

Gwiazd, Wymiatacze), to na ten problem należało zwrócić uwagę o wiele wcześniej. Jednym 

z rozwiązań mogłoby być wprowadzenie zasady o nieorganizowaniu tego rodzaju imprez bez 

zapewnionego finansowania z gminy. Zasada ta miałaby szczególne znaczenie w sytuacji 

ogólnie złej sytuacji finansowej Spółki. Po drugie, wydaje się, iż zamiast jedynie 

„poddawania pod rozwagę”, bardziej owocne byłoby zwrócenie się do PZ o udzielenie 

wyjaśnień w danym zakresie.  

Na przyszłość warto zasugerować dobrą praktykę w zakresie uchwał RN, by pojedyncza 

uchwała dotyczyła pojedynczego zakresu tematycznego. Postulatu tego nie spełniają 



 28 

następujące uchwały: nr 2 z 3 grudnia 2013 r., nr 3 z 5 września 2014 r., nr 2 z 24 listopada 

2014 r. 

Oprócz analizy protokołów z posiedzeń RN, w toku audytu wewnętrznego przeanalizowano 

również sprawozdania RN za poszczególne lata. W dokumencie za rok 2013 r. zwraca uwagę 

sformułowanie, iż zbyt mało przychodów pozyskiwano ze źródeł zewnętrznych (tj. spoza 

budżetu gminy Milicz). Uwaga ta wydaje się bardzo trafna. Szkoda tylko, iż w swych 

uchwałach RN nie poruszała tej kwestii, na przykład poprzez zobowiązanie PZ do 

przedstawienia planu zwiększenia przychodów z tego rodzaju źródeł.      

Poza analizą treści znajdujących się w materiałach dokumentujących działalność RN, warto 

również zwrócić uwagę na kwestie tam pominięte. Po pierwsze, zastanawiające jest, iż RN 

nie podejmowała tematu możliwości poprawy płynności Spółki poprzez sprzedaż majątku w 

postaci nieruchomości, w szczególności na terenie ośrodka w Karłowie. W obliczu 

niewystarczających przychodów ze sprzedaży i posiadania znacznego majątku rozważenie 

tego rozwiązania wydaje się naturalne. Po drugie, na uwagę zasługuje kwestia zgodności z 

prawem wydawania „Tygodnika Milickiego”. Szczególnie po opublikowaniu w dniu 7 maja 

2014 r. przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stanowiska w 

sprawie wydawania gazety gminnej, które było też omawiane w lokalnej prasie („Głos 

Milicza”), należałoby od RN oczekiwać, iż zwróci uwagę na ten problem.    

W obliczu powyższych faktów, ogólna ocena działalności RN w latach 2013-14 jest 

negatywna. Trudno zauważyć przykłady jednoznacznie pozytywnego wpływu RN na 

funkcjonowanie Spółki. Choć niewątpliwie organ ten starał się pełnić funkcję dyscyplinującą 

PZ do rozwiązania najbardziej pilnego problemu (przeterminowanych zobowiązań), to RN 

nie formułowała pytań ani zobowiązań wobec PZ w zakresie – choćby rozważenia 

możliwości – bardzo naturalnego rozwiązania w postaci zbycia części majątku. W oparciu o 

przeprowadzoną w ramach niniejszego audytu analizę sposobu planowania finansowego przez 

Zarząd w roku 2013, za niewłaściwą z perspektywy interesu Spółki uznać zwłaszcza należy 

rekomendację udzielenia absolutorium dla PZ. Ponadto mieliśmy do czynienia z uchwałą nr 3 

z 3 grudnia 2013 roku sugerującą rozwiązanie problemu z zakresu obsługi płacowo-kadrową 

w sposób, który - w świetle wniosków z niniejszego audytu - trudno uznać za optymalny.      

 

8 Analiza wykorzystania zasobów ludzkich 
Przed zaprezentowaniem wniosków z analizy warto przedstawić schemat organizacyjny 

Spółki w okresie po przejęciu zadania prowadzenia krytej pływalni. 
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Schemat: Schemat organizacyjny Spółki z dnia 27 sierpnia 2014 roku 

 

Źródło: materiały Spółki 

 

W ramach komentarza do powyższego schematu należy zaznaczyć, iż umieszczenie na 

schemacie pozycji „Administracja i organizacja. Sekretariat Kasa” uznać należy za błąd i tą 

komórkę organizacyjną należałoby z niego wykreślić. Ponadto, pozycja „obsługa księgowa” 

dla zgodności z ówczesnym stanem faktycznym powinna być rozumiana zarówno jako biuro 

rachunkowe jak i dwóch pracowników własnych. 

Dokonując analizy wykorzystania zasobów ludzkich generalnie nie stwierdzono ani przerostu 

zatrudnienia ani występowania zawyżonych wynagrodzeń. Liczba etatów znajdowała się 

blisko minimalnego poziomu zapewniającego niezakłóconą działalność Spółki w 

prowadzonych obszarach. Natomiast ewentualne obniżenie poziomu wynagrodzeń 

doprowadziłoby najprawdopodobniej do utraty doświadczonych pracowników.    

Większość stanowisk posiadała karty stanowiskowe. Wyjątek stanowili pracownicy komórki 

„Tygodnik Milicki” oraz menadżer sportu.  

Już wstępna analiza prowadzona podczas audytu nakazywała zebrać informacje na temat 

stanowiska menadżera sportu. Na podstawie wywiadów z pracownikami ustalono główne 

obszary obowiązków. Najistotniejsze z nich dotyczyły organizacji „Alei Gwiazd” oraz 

pozyskiwania i przygotowywania obozów sportowych. Wiadomo przy tym, iż „Aleja 

Gwiazd” generowała straty. Obozy sportowe organizowano tylko w 2013 roku (klientem był 
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Urząd Kontroli Skarbowej) i wygenerowały one zysk na poziomie 42 158,28 zł. Wartość tą 

warto zestawić choćby tylko z kosztami pracy przypadającymi na to stanowisko, które 

kształtowały się na poziomie ok. 62 tys. zł. Racjonalność ekonomiczna nakazywała zatem 

wykreślić stanowisko menadżera sportu ze struktury organizacyjnej Spółki. Próba redukcji 

kosztów związanych z tym stanowiskiem powinna zostać podjęta nawet w czasie, gdy w 

Zarządzie panowało przekonanie, że Spółka powinna kontynuować organizowanie kolejnych 

edycji „Alei Gwiazd”. W takim przypadku interes Spółki nakazywał renegocjacje warunków 

współpracy z osobą zajmującą to stanowisko. W grę wchodziło zatrudnienie w niepełnym 

wymiarze etatu lub podpisanie umowy zlecenia.    

 

9 Analiza działalności wydawniczej w aspekcie prawnym 
Niniejszy audyt wewnętrzny w części dotyczącej podjętej przez Spółkę od czerwca 2013 roku 

działalności wydawniczej polegającej na wydawaniu czasopisma pt. „Tygodnik Milicki” 

wskazuje, iż należy ją uznać za niezgodną z prawem. W szczególności, sprzeczność z prawem 

dotyczy naruszenia przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

poprzez publikowanie jednostronnych artykułów o charakterze politycznym, w tym 

ukazujących w negatywnym świetle opozycję.  

Dokonując analizy legalności działalności wydawniczej OSiR Sp. z o.o. w Miliczu warto 

odwołać się przede wszystkim do argumentów zawartych w „Stanowisku Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie 

wydawania gazety gminnej”, którego pełną treść zamieszczono w załączniku do niniejszego 

raportu. We wspomnianym stanowisku odniesiono się do następujących dwóch kwestii: 

a) wydawania gazety gminnej i jej dopuszczalnej treści, 

b) dopuszczalności zamieszczania w gazecie gminnej reklam i ogłoszeń – płatnych i 

bezpłatnych. 

Obowiązujące przepisy bezpośrednio nie zakazują wydawania gazet gminnych. Tym niemniej 

w literaturze spotyka się pogląd, iż taka działalność wydawnicza gmin budzi wątpliwości w 

zakresie realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości (subsydiarności). Jak stwierdzają  

D. Głowacka i A. Ploszka: „Realizacja zasady pomocniczości jest zagrożona, gdy działalność 

samorządu wkracza na obszary, w których podmioty prywatne (w tym przypadku prywatni 

wydawcy prasy) są w stanie same zaspokajać swoje potrzeby i prowadzić na własny rachunek 
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działalność gospodarczą w sposób niezakłócony przez władzę publiczną”4
. Warto dodać, iż w 

okresie wydawania przez OSiR „Tygodnika Milickiego” na ryku prasy lokalnej funkcjonował 

prywatny „Głos Milicki”. Tytuł wspierany pieniędzmi publicznymi w sposób oczywisty 

wpływał negatywnie na czasopismo prywatne będąc konkurencją zarówno w rywalizacji o 

czytelników jak i reklamodawców. Dalej wspomniani autorzy piszą: „Częstym 

usprawiedliwieniem dla wydawania gazet przez jednostki samorządu terytorialnego jest teza, 

że gazeta jest narzędziem prowadzenia polemiki z nierzetelną – zdaniem władz lokalnych – 

prasą prywatną. Takie uzasadnienie z punktu widzenia zasady pomocniczości jest 

niedopuszczalne, gdyż narzędziem znacznie bardziej właściwym dla reagowania na 

podawanie nieprawdziwych informacji jest instytucja sprostowania uregulowana w art. 31a 

pr. pras. Urzędnicy lokalni mają ponadto możliwość zamieszczania stosownych komunikatów 

na stronach internetowych urzędu. W pozostałym zakresie mogą informować obywateli o 

sprawach ważnych dla miasta za pośrednictwem BIP-u”. 

Przy założeniu, że gmina może wydawać gazetę, należy przyjąć, iż jej dopuszczalna treść 

podlega dodatkowym – w stosunku do gazet wydawanych przez podmioty prywatne – 

ograniczeniom. Jak zapisano w „Stanowisku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie wydawania gazety gminnej”: „Wolność prasy 

gminnej może więc istnieć tylko w granicach tej treści, która zaspokaja zbiorowe potrzeby 

mieszkańców. Warunek ten spełniają przede wszystkim informacje o działaniach i 

zamierzeniach organów gminy i jej jednostek organizacyjnych, w tym o aktach prawa 

miejscowego, organizowanych akcjach, imprezach itp. Nie spełniają go natomiast publikacje 

o charakterze politycznym, tym bardziej jednostronne. Wspólnota samorządowa z natury swej 

jest różnorodna. Mieszkańcy różnią się między sobą poglądami. Ukazywanie opozycji w 

negatywnym świetle zaspokaja potrzeby wyłącznie ich przeciwników politycznych. Co 

więcej, dokonywane jest za pieniądze, które – jako publiczne – są pieniędzmi także tej 

opozycji. Takie publikacje powodują, że wydawanie gazety przestaje się mieścić w zadaniach 

własnych gminy.” Dalej czytamy: „Powyższe uwagi dotyczą zarówno sytuacji, gdy gazeta 

gminna wydawana jest przez samą gminę (jej wewnętrzną jednostkę organizacyjną), jak i 

sytuacji, gdy wydawcą jest gminna osoba prawna”. W przypadku „Tygodnika Milickiego”, 

którego wydawcą był OSiR Sp. z o.o. mieliśmy oczywiście do czynienia z wydawaniem 

                                                

4 D. Głowacka, A. Ploszka, (2014). Wydawanie gazet przez jednostki samorządu terytorialnego-wątpliwości 

konstytucyjne. Samorząd Terytorialny, (11), 75-83. 
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gazety przez gminną osobę prawną. Powyższe stanowisko zyskało między innymi akceptację 

Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych i było cytowane przy ustosunkowywaniu 

się przez nią do interpelacji poselskiej dotyczącej finansowania ze środków budżetu państwa 

portali internetowych traktujących o polityce
5
. Podobne opinie do tych wyrażonych w 

cytowanym stanowisku wyrażają też między innymi D. Głowacka i A. Ploszka
6
 oraz 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC) w ramach programu Obserwatorium Wolności 

Mediów w Polsce. Autorom niniejszego raportu nie są natomiast znane żadne opinie prawne 

kwestionujące stanowisko RIO we Wrocławiu w sprawie dopuszczalnej treści gazet 

gminnych.  

Kwestia dopuszczalności zamieszczania reklam i ogłoszeń w gazetach gminnych nie jest 

jednoznaczna. Według Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

zamieszczanie w gazecie gminnej reklam i ogłoszeń – zarówno płatnych jak i bezpłatnych – z 

wyjątkiem tych pochodzących od gminnych jednostek organizacyjnych jest niezgodne z 

prawem. Przyjmując to stanowisko należałoby uznać, że zamieszczanie reklam i ogłoszeń w 

„Tygodniku Milickim” było złamaniem prawa. Jednakże, spotyka się również stanowiska 

przeciwne do powyższego. Na przykład Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

Janusz Gałkiewicz odpowiadając w piśmie z dnia 10 marca 2015 roku na pytanie Sekretarz 

Gminy Ozimek uznał dopuszczalność pobierania opłat za reklamy ukazujące się w gazecie 

gminnej. Powołał się przy tym na opinię prof. Andrzeja Szewca wyrażoną w artykule pt. 

„Wydawanie gazet gminnych” („Wspólnota” 2012, nr 25/26). 

Na marginesie, warto dodać, że przytoczony przy okazji wspominania zasady pomocniczości 

cytat o usprawiedliwieniu wydawania gazet samorządowych wpisuje się w treść artykułu 

(listu) redaktor naczelnej „Tygodnika Milickiego” z pierwszego numeru tego czasopisma, 

którego wydawcą był OSiR Sp. z o.o.
7
 Autorka ewidentnie pozycjonuje „Tygodnik Milicki” 

jako przeciwwagę dla „Głosu Milicza” stwierdzając jednocześnie, iż „Głos Milicza” jest 

zaangażowany politycznie. Problem polega jednak na tym, iż „Głos Milicza” jako gazeta 

niewykorzystująca środków publicznych nie miał obowiązku unikania politycznej 

jednostronności. Warto też dodać, iż - poza sposobami reakcji przytoczonymi w cytowanym 

fragmencie - istnieje jeszcze jedna naturalna możliwość reakcji przedstawicieli władzy 

lokalnej i ich zwolenników na publikacje w prasie prywatnej. Środowiska skupione wobec 

                                                

5
 Patrz http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=275AA4D9 

6
 D. Głowacka, A. Ploszka, op. cit 

7 M. Czapczyńska, Drodzy Czytelnicy, Tygodnik Milicki,  nr 23 (119), 7 czerwca 2013 
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przedstawicieli władzy lokalnej mogą rozpocząć wydawanie własnej prasy prywatnej i 

wykorzystać ją jako narzędzie prowadzenia polemiki z opozycją. Przy braku 

wykorzystywania środków publicznych, przedstawianie opozycji w negatywnym świetle jest 

jak najbardziej dopuszczalne i stanowi integralny element demokracji.  

Reasumując powyższe ustalenia stwierdzić należy, iż o ile istnieją rozbieżności poglądów  

w zakresie tego, czy gmina może wydawać gazetę oraz czy dopuszczalne jest w niej 

publikowanie reklam i ogłoszeń, to w literaturze prawnej wydaje się panować powszechna 

zgoda w zakresie niedopuszczalności treści jednostronnych politycznie w prasie 

samorządowej. 

Przeprowadzając analizę treści „Tygodnika Milickiego” skupiono się zatem na próbie 

odpowiedzi na pytanie czy i w jakiej skali w „Tygodniku Milickim” pojawiały się 

jednostronne publikacje o charakterze politycznym, a w szczególności te, które ukazywały 

opozycję w negatywnym świetle. Oznaki uznawania pisma za jednostronne politycznie 

znajdują się nawet w niektórych publikacjach autorstwa jego redaktorów. Warto tu 

wspomnieć na przykład przywoływany już tekst redaktor naczelnej, gdzie autorka otwarcie 

stwierdza, że jej pismo jest odpowiedzią na „Głos Milicza”, który sama uznaje za 

zaangażowany politycznie. Deklaruje ponadto starania o to, aby „Tygodnik Milicki” stał się 

bardziej opiniotwórczy. Trudno zaprzeczyć, iż w praktyce dążenie do większej 

opiniotwórczości stoi w sprzeczności z bezstronnością. Inne sygnały przyznawania się do 

jednostronności politycznej przez redaktorów „Tygodnika Milickiego” znajdują się w ich 

polemice z redaktor naczelną „Głosu Milickiego” J. Sławentą8
. W odpowiedzi na krytykę 

„Tygodnika Milickiego” ze strony „Głosu Milicza” opartą na cytowanym w niniejszym 

raporcie stanowisku RIO we Wrocławiu, nie podjęto nawet próby obrony tezy, iż „Tygodnik 

Milicki” nie jest jednostronny politycznie. Zamiast tego zastosowano argument retoryczny ad 

personam, a w szczególności zabieg tu quoque („ty także”), który polegał na przedstawieniu 

J. Sławnety jako osoby, która kiedyś pracując w gazecie samorządowej również publikowała 

teksty jednostronnie politycznie. Ataki personalne w żaden sposób nie odnosiły się do istoty 

samego zarzutu J. Sławenty o upolitycznienie czasopisma, a zatem absolutnie nie osłabiły 

jego siły. Ponadto zarzut ten był również formułowany i popierany przez osoby, które nigdy 

tekstów jednostronnych politycznie w samorządowej gazecie z pewnością nie publikowały. 

                                                

8
  Macz, Hipokryzja red. naczelnej „Głosu Milicza” J. Sławenty, Tygodnik Milicki, Nr 20 (168) 16 maja 2014,  

s. 1 
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Generalnie mieliśmy zatem do czynienia z sytuacją, gdy odnosząc się do kierowanej w jej 

kierunku krytyki, redakcja „Tygodnika Milickiego” nie przedstawiła żadnego argumentu 

potencjalnie osłabiającego jej siłę.  

Dążąc do minimalizacji problemów interpretacyjnych, zasadniczą część analizy treści 

„Tygodnika Milickiego” skupiono głównie na obecności w tekstach odredakcyjnych 

subiektywnych sądów wartościujących negatywnie członków opozycji wobec burmistrza 

Pawła Wybierały. Przykłady tego rodzaju treści zamieszczono w załączniku do niniejszego 

raportu. Oczywiście przytoczonych przykładów nie należy traktować jako wyczerpującej 

listy.  

Wnioski płynące z analizy treści jednoznacznie wskazują na polityczny charakter czasopisma 

„Tygodnik Milicki”. Przypadki pojawiania się publikacji ukazujących w negatywnym świetle 

opozycję zdarzały się w badanym okresie nieomal w każdym numerze pisma. Jak wynika z 

załącznika, z pewnością nie były to sporadyczne przypadki, a uzasadnione jest mówienie 

raczej o wyraźnej linii politycznej redakcji. Jednostronność polityczna, nasiliła się zwłaszcza 

w trakcie kampanii przed wyborami samorządowymi w 2014 roku. Swoje apogeum osiągnęła 

w bezpłatnym numerze z dnia 27 listopada 2014 roku. Zdecydowaną większość politycznych 

tekstów stanowiły treści odredakcyjne, choć zdarzały się też wywiady z osobami ze 

środowiska politycznego burmistrza P. Wybierały, które koncentrowały się na krytyce 

opozycji. Nie pojawiały się natomiast artykuły krytykujące urzędującego burmistrza i jego 

zwolenników. Warto zwrócić uwagę, iż treści atakujące opozycję ukazywały się często w 

najbardziej eksponowanym miejscu, czyli na pierwszej stronie. Głównym obiektem ataków 

„Tygodnika Milickiego” była osoba Piotra Lecha będącego czołową postacią opozycji wobec 

urzędującego burmistrza Milicza i piastującego urząd starosty milickiego. O ewidentnym 

braku bezstronności redakcji świadczą też liczne teksty w rubryce „Nasz komentarz”. Poza 

samą treścią publikacji „Tygodnika Milickiego” na uwagę zasługują również daty wydania 

numerów bezpłatnych. Z takimi numerami mieliśmy do czynienia między innymi na dwa dni 

przed referendum o odwołanie wójta gminy Krośnice Mirosława Drobiny oraz na trzy dni 

przed wspomnianymi wyborami samorządowymi. Artykuły w tych numerach jednoznacznie 

wspierały rozstrzygnięcia demokratyczne zgodne z linią polityczną czasopisma.  
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Podsumowanie 

Niniejszy raport z audytu wewnętrznego zawiera wnioski z funkcjonowania OSiR Milicz  

w latach 2013-2014 i płynące z nich wskazówki na przyszłość zarówno dla samej Spółki jak  

i jej właściciela. 

W analizowanym okresie Spółka znajdowała się na skraju niewypłacalności. Najistotniejszą 

przyczyną tego stanu rzeczy było niewłaściwe planowanie finansowe. Stwierdzono wiele 

przykładów narażania Spółki na pewne lub wysoce prawdopodobne straty. Najważniejsze  

z nich dotyczą niedostosowania kosztów do – determinowanych uchwałą budżetową – 

przychodów z gminy z tytułu dofinansowania korzystania z obiektów sportowych. Pomimo 

tego, iż wysokość większości przychodów była determinowana uchwałą budżetową, 

podejmowano decyzje o skali działalności generującej koszty na znacznie wyższym poziomie. 

Nie zaobserwowano również zdecydowanych działań w kierunku minimalizacji straty, gdy 

wiadomym już było, że wynik finansowy przyjmie wartości ujemne. Pozytywnym wyjątkiem 

jest tu decyzja o zamknięciu kąpieliska Karłów w roku 2014. Choć od początku 

analizowanego okresu sytuacja płynnościowa Spółki była trudna, Zarząd opierał planowanie 

kosztów na – optymistycznych dla siebie – założeniach o zwiększeniu przez Radę Miejską w 

trakcie roku wydatków budżetowych na kulturę fizyczną.  

Kolejne przejawy planowania kosztów bez realnych szans na pokrycie ich z przychodów 

zdarzały się w obszarze imprez sportowych. Dwie edycje największej z nich tj. „Alei 

Gwiazd” doprowadziły łącznie do strat na poziomie ponad 83 tys. zł. Bardzo negatywnie 

należy ocenić organizację imprezy „Gala MMA” w listopadzie 2014 roku.Strata powstała z 

tego tytułu wyniosła 42 tys. zł. Do zbliżonego poziomu wyniku finansowego doprowadziła 

organizacja dwóch edycji zawodów „Wymiatacze”.  

Nawet przy przyjęciu założenia, iż Zarząd miał uzasadnione podstawy, by czuć się 

zaskoczony brakiem zwiększania wydatków na kulturę fizyczną przez radnych, wciąż 

należałoby oczekiwać, że będzie dysponował planem na taką ewentualność. W obliczu 

posiadania nieruchomości o stosunkowo wysokiej wartości (tj. znacznie przekraczającej 

wartość zobowiązań), naturalnym rozwiązaniem byłoby podjęcie wszelkich starań w kierunku 

zbycia niektórych z nich. W analizowanych w trakcie audytu dokumentach nie znaleziono 

wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia Wspólników o zgodę na sprzedaż części 

majątku Spółki.    

Analizując optymalizację kosztów również dostrzeżono możliwości efektywniejszej 

kosztowo realizacji pewnych zadań. Z najbardziej wyraźnym przykładem marnotrawienia 
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zasobów mieliśmy do czynienia w przypadku obsługi księgowo-kadrowej. Podpisano umowę 

z biurem rachunkowym, z której wynika, iż przejęło ono kompleksową obsługę księgowo-

kadrową. Adekwatnie do zakresu umowy ustalono wynagrodzenie. Tym niemniej, w praktyce 

biuro to realizowało tylko niewielką część zadań określonych w umowie, a pozostałe wciąż 

były realizowane przez pracowników Spółki. W roku 2014 na usługi biura wydano 57 600zł, 

choć rynkowo uzasadniona opłata za faktycznie realizowaną część zadań powinna być 

kilkukrotnie niższa. Innym zidentyfikowanym obszarem ewidentnego przerostu kosztów było 

sprzątanie hali sportowej w roku 2013. Podpisano umowę z firmą sprzątającą na kwotę 6 922 

zł miesięcznie, choć realizacja tego zadania pracownikami własnymi kosztowałaby ok. 4,3 

tys. zł. Umowa powyższa została rozwiązana z rokiem 2014.       

Istotnym wnioskiem z analizy przychodów jest zdecydowana dominacja jednego ich źródła, 

tj. gminy Milicz (bezpośrednio lub pośrednio przez gimnazjum lub kluby sportowe). 

Pojawiają się uzasadnione obawy o niewystarczające starania w zakresie wolnorynkowej 

sprzedaży usług Spółki. Jak pokazała współpraca OSiR Milicz z Urzędem Kontroli 

Skarbowej we Wrocławiu w roku 2013 (zysk wyniósł ponad 42 tys. zł), podmiot ma potencjał 

do organizowania zyskownych imprez w postaci obozów sportowych. Potwierdza to również 

zorganizowanie dwóch zgrupowań w roku 2015 (łączna wartość zysku to ok. 22 tys. zł). Na 

tym tle negatywnie wyróżnia się całkowity brak tego źródła przychodów w roku 2014. 

Z perspektywy właścicielskiej, istotne znaczenie ma analiza podatkowa. W szczególności 

rzutuje ona na wybór optymalnej formy prawnej OSiR. Trudno znaleźć uzasadnienie dla 

zachowania formy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy obecnej formule 

utrzymywania OSiRu głównie ze środków gminnych pochodzących z płatności za faktury na 

sprzedaż usług. Z uwagi na podatek VAT tego rodzaju transfery są ewidentnie nieefektywne 

w stosunku do możliwych transferów do jednostki budżetowej. W obliczu niedawnego 

wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego rekomenduje się rozważenie opcji polegającej 

na utrzymaniu formy spółki z o.o. przy jednoczesnym zastąpieniu płatności za usługi 

dopłatami do kapitału własnego.  

Biorąc pod uwagę omówione aspekty prawne z perspektywy właścicielskiej trudno uznać, że 

władze przyjęły optymalną formę prawną dla podmiotu realizującego zadania własne  

w zakresie kultury fizycznej i rekreacji. Uznać można, że decyzja o przekształceniu jednostki 

budżetowej w spółkę prawa handlowego była niekorzystna dla mieszkańców gminy Milicz. 

Spoglądając w przyszłość, właściciel Spółki powinien albo przekształcić podmiot w jednostkę 

budżetową albo zmienić sposób jej dofinansowywania z budżetu gminy na udzielanie dopłat 
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do kapitału własnego. Obydwa warianty rozwiązują problem obciążenia transferów z gminy 

do spółki podatkiem VAT.   

W zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego fundamentem powinno być 

zakomunikowanie i egzekwowanie jasnej wizji działania podmiotu takiego jak spółka 

komunalna. Z jednej strony jest to podmiot realizujący finansowane przez gminę zadania 

własne tej jednostki samorządu terytorialnego. Z drugiej, przedsiębiorstwo prowadzące 

działalność komercyjną ukierunkowaną na zysk. Powtarzane angażowanie się w 

przedsięwzięcia, na które ani nie otrzymuje się adekwatnego dofinansowania z gminy ani nie 

pozyskuje wystarczających przychodów na wolnym rynku stanowiło działanie na niekorzyść 

Spółki i uznać je należy za ewidentną porażkę nadzoru właścicielskiego. W ramach oceny 

Rady Nadzorczej w analizowanym okresie na szczególnie negatywną ocenę zasługuje 

rekomendacja udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki za rok 2013.  

Potencjał do oszczędności wykazuje też obszar zasobów ludzkich. W szczególności chodzi tu 

o możliwość restrukturyzacji zatrudnienia  poprzez wykreślenie ze struktury organizacyjnej 

stanowiska menadżera sportu. W sytuacji rezygnacji z przeprowadzania dalszych edycji „Alei 

Gwiazd” oraz w obliczu niskich przychodów z obozów sportowych utrzymanie tego 

stanowiska nie wydaje się ekonomicznie uzasadnione. Jego likwidacja przyniosłaby 

oszczędności na poziomie ok. 60-70 tys. zł rocznie. 

W ramach audytu wewnętrznego przeanalizowano również działalność wydawniczą OSiR 

polegającą na wydawaniu „Tygodnika Milickiego”. Najistotniejszy wniosek w tym obszarze 

dotyczy niezgodności z prawem. Przeprowadzona analiza skłania do uznania, iż wydawanie 

„Tygodnika Milickiego” było niezgodne z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym. Oparto się na stanowisku Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – 

powszechnie uznanym za prawidłowe – zgodnie, z którym spółka komunalna nie ma prawa 

wydawać czasopisma o treściach jednostronnie politycznych. Lektura numerów czasopisma  

z okresu jego wydawania przez OSiR wykazała bardzo wiele przykładów artykułów 

jednostronnych politycznie, w tym ukazujących w negatywnym świetle opozycję. Tytuły i 

cytaty pochodzące z takich artykułów zamieszczono w załączniku do niniejszego raportu. 

Wykraczanie poza dopuszczalną treść gazety gminnej zdarzało się w zdecydowanej 

większości numerów. Jednostronność polityczna przybierała czasem rażącą postać jak choćby 

w numerze bezpłatnym z 27 listopada 2014 roku, gdzie obok artykułów uwypuklających 

zalety urzędującego burmistrza pojawiły się teksty ostro krytykujące jego kontrkandydata w 

wyborach.      
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Ogólny obraz OSiR Milicz wyłaniający się z audytu wewnętrznego w Spółce ukazuje przede 

wszystkim podmiot w krytycznej sytuacji płynnościowej. Problemy mają swą genezę już  

w postępowaniu właściciela. Przede wszystkim wątpliwy był wybór formy prawnej dla OSiR 

w połączeniu z mechanizmem transferów pieniężnych z gminy. Nie wykorzystano też 

względnych zalet spółki nad jednostką budżetową. Daje się zaobserwować wyraźny brak 

aktywności, a przede wszystkim skuteczności, w poszukiwaniu źródeł przychodów poza 

wydatkami gminy, choć forma prawna zapewnia dużą swobodę w tym zakresie. Decyzji  

o utworzeniu i utrzymywaniu spółki towarzyszy brak jasnych wytycznych dla działań 

Zarządu. W efekcie podejmowane są niekorzystne decyzje w zakresie planowania 

finansowego. Zarówno komercyjna działalność skazana na generowanie strat jak  

i podejmowanie działań realizujących dobro wspólne bez zapewnionych środków z gminy na 

pokrycie kosztów może być interpretowane jako działanie na niekorzyść spółki. W naturalny 

sposób pogarsza się sytuacja finansowa Spółki, która staje na krawędzi niewypłacalności. 

Z audytu wewnętrznego wynika istnienie dwóch pilnych potrzeb. Jedną z nich jest potrzeba 

dokonania zmiany zasad funkcjonowania OSiR. Należy albo przekształcić spółkę w jednostkę 

budżetową albo zmienić mechanizm transferu środków z gminy. Z uwagi na zagrożenie 

niewypłacalnością i ryzyko ogłoszenia upadłości Spółki, pilne jest również rozwiązanie 

problemu wymagalnych zobowiązań. Środki na ten cel można pozyskać ze sprzedaży majątku 

Spółki.  
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Załącznik nr 1 PRZYKŁADY JEDNOSTRONNOŚCI POLITYCZNEJ 
W PUBLIKACJACH „TYGODNIKA MILICKIEGO” W OKRESIE OD 
CZERWCA 2013 DO LISTOPADA 2014 

2013 

I. nr 24 (120) 14 czerwca 2013 

1. „Drogi powiatowe w „amerykańskim” stylu” s. 5 Małgorzata Czapczyńska 

Opis artykułu: Jednostronny krytyczny artykuł o stanie dróg powiatowych. Z 

władz powiatu opinia tylko radnego opozycji. 

2. „Kto w końcu weźmie odpowiedzialność?” s. 7 [ses, macz] 

Opis artykułu: Otwarta krytyka części radnych z PO (m.in. Lech, Smolińska, 

Wencek), których sprzeciw wobec planów burmistrza uzasadnia się poprzez poniższy 

cytat. 

Cytat: „Tak naprawdę nie ma tu żadnej merytoryki ani argumentów, nie ma 

kwestii odpowiedzialności, górę biorą zwyczajnie uprzedzenia polityczne” 

II. nr 26 (122) 28 czerwca 2013 

1. „Rada taka, że klękajcie narody …” s. 2 

Cytat: „Mówiąc ściślej, radnym nie przyszło do głowy, że zamiast rzucać 

kalumnie na głowę prezesa spółki Sławomira Jachimowskiego i oskarżać tylko i 

wyłącznie jego o złe zarządzanie, powinni tak naprawdę sami bić się w piersi i poczuć się 

w głównej mierze winowajcami ujemnego bilansu spółki na koniec 2012 roku” 

Cytat: „Może wówczas zabetonowane w głowach radnych przeświadczenie o 

dziejowym spisku, jak idzie o gospodarność w zarządzaniu gminnymi finansami, nieco by 

skruszało.” 

2.  „Rozkrok, stringi i swędzenie” s. 2 Krystian Okoń 
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Opis artykułu: Dotyczy decyzji komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie 

absolutorium. 

Cytat: „Taka decyzja oznacza według mnie tylko jedno, brak zdania i bezsens 

podejmowanych decyzji.” 

3. „Mają jeden cel - walkę” - wywiad z burmistrzem Pawłem Wybierałą, rozmowa 

Małgorzata Czapczyńska 

Opis artykułu: Cały wywiad poświęcony wyłącznie krytyce radnych 

nieprzychylnych burmistrzowi. 

Cytat: „Radni  nie są nastawieni na dobro gminy i jej mieszkańców, mają jeden cel 

– walkę. To jak obsesja.” 

Cytat: „Brak pomysłów, merytorycznej dyskusji, inicjatyw uchwałodawczych, 

tylko skargi, donosy i wielkie kontrolowanie.” 

III. nr 27 (123) 5  lipca 2013 

Artykuły krytyczne wobec powiatowej spółki Milickie Centrum Medyczne: 

1. „Jak załatwić PZZLA” s. 5 Małgorzata Czapczyńska 

Opis artykułu: krytyka powiatowej spółki Milickie Centrum Medyczne. 

2. „Co się dzieje w MCM-ie. Odchodzą lekarze” s. 5 

Opis artykułu: krytyka powiatowej spółki Milickie Centrum Medyczne. 

IV. nr 28 (124) 12  lipca 2013 

1. „Odchodzą z OIOM-u” s. 5 Beata Iwaszkiewicz-Bugajska 

Opis artykułu: dalsza część krytyki powiatowej spółki Milickie Centrum 

Medyczne. 

V. Nr 30 (126) 26 lipca 2013 

1. „Nasz Komentarz. Tragedia, lincz i polityczna hipokryzja” s. 2 
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Cytat: „(…) starosta, który na swoim blogu używa często niewyszukanych i 

poniżej wszelkiego poziomu słów, by poniżyć i w ten sposób zwalczać opozycyjną radną i 

innych swoich przeciwników (…)” 

VI. Nr 31 (127) 2 sierpnia 2013 

1. „Nasz komentarz. Piękny i bestia” s. 2 

Cytat: „Odpowiedzialność za słowa, której naucza? Kultura słowa? Kultura debaty 

publicznej? Szacunek dla kobiet? Jak z tym naprawdę jest u starosty Lecha? Wystarczy 

poczytać.” 

Opis artykułu: przytoczono 13 fragmentów z bloga internetowego Piotra Lecha 

VII. Nr 33 (129) 16 sierpnia 2013 

1. „Zabawa w pisiora” Krystian Okoń s. 2 

Cytat: „Od czasu do czasu zaglądam na najbardziej „niepolityczny” blog ziemi 

milickiej. Przyznaję się do tego, ponieważ powód do dumy to żaden, aczkolwiek lekcji 

człowiek za wspomnianej lektury może wynieść całkiem sporo. Lekcji mówiących 

wprost, jak nie powinno się pisywać, piastując na co dzień tak ważne stanowisko.” 

Cytat: „Jest jeszcze jeden powód, dla którego czytuję te bajdurzenia. Raz za razem 

doszukuję się w nich tak wielkich apoteoz głupoty i hipokryzji, że dziwię się za każdym 

razem coraz bardziej (a do osób dających się zaskakiwać z reguły nie należę), że tak 

można” 

Opis artykułu: ewidentna krytyka bloga Piotra Lecha 

VIII. Nr 34 (130) 23 sierpnia 2013 

1. „Nasz komentarz. W aurze wzajemnej adoracji” Małgorzata Czapczyńska  s.6 

Cytat: „Tylko, że decyzja ponownych konsultacji, tym razem w sołectwach, 

zapadła tak naprawdę z dwóch powodów – interesu radnego Hołobyna i interesu 

dziennikarki „Głosu Milicza”, w sprawie której bardzo ofiarnie wstawiła się radna Halina 

Smolińska. To kolejny przykład, że Rada Miejska robi co chce, w imię tak naprawdę 

prywatnych interesów poszczególnych radnych.” 
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IX. Nr 37 (133) 13 września 2013 

1. „Krośnicki plan Platformy Obywatelskiej” Małgorzata Czapczyńska  s. 8-9 

Cytat: „W ciągu kilku lat i wobec dramatycznego stanu nieprzygotowania, w jakim 

gminę przejął Wybierała, udało się pozyskać kilkanaście milionów złotych z różnych 

funduszy, do czego swoją rękę przyłożył Dariusz Stasiak. I mimo wielu wysiłków i 

zabiegów nie zatrzymał tego ani Piotr Lech, ani nawet bardziej nawiedzeni i możniejsi 

członkowie antystasiakowego obozu.” 

Cytat: „I nie ma w tym nic dziwnego, że Platforma, wykorzystując różne środki i 

przewidując nie najlepszy wynik tego pojedynku, próbuje go rozstrzygnąć przed czasem 

tzn. przed wyborami. Problem w tym, że robi to tak, jak swego czasu Andrzej Gołota, 

który swoich przeciwników, z którymi nie mógł wygrać czystej walce, okładał poniżej 

pasa (blog starosty Lecha).” 

X. Nr 38 (134) 20 września 2013 

1. „Bardzo dobrzy w POmpowaniu” [macz] s.1 

Opis artykułu: informacja o proceder tzw. pompowania kół w Platformie 

Obywatelskiej na Dolnym Śląsku, do którego wyjaśnienia powołano w tej partii 

wewnętrzną komisję. Do artykułu dołączono zdjęcie Piotra Lecha kierującego milicką PO. 

Artykuł na pierwszej stronie stawia w negatywnym świetle dolnośląską Platformę 

Obywatelską. Ponadto, poniższy cytat – bez podawania liczb odnoszących się wyłącznie 

do Milicza - zdaje się sugerować, iż są powody przypuszczać, że powyższy proceder miał 

również miejsce w Miliczu. 

Cytat: „W sumie, w ciągu trzech miesięcy we Wrocławiu, Miliczu i w 

Polkowicach do partii zapisało się aż 287 osób.”    

2. „Kononowicz milickiego sportu” Krystian Okoń s. 2 

Cytat: „Wszystko za sprawą wyspecjalizowanej grupy do spraw rozpieprzania 

wszystkiego wokół, znanej powszechnie jako Niektórzy Radni Gminy Milicz” 

Cytat: „(…) tam, gdzie zaczyna się Rada Gminy Milicz, logika najzwyczajniej w 

świecie umiera.” 
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3. „Wywalczyli bezrobocie” Robert Wyrembak s. 5 

Cytat: „Nie byłoby wielkim zaskoczeniem, gdyby okazało się, że za jakiś czas 

starosta Lech wyjdzie z inicjatywą ratowania KS Milicz. I to on będzie się kreował na 

dobroczyńcę i zbawiciela. Takie zagrywki są przewidywalne, a traktowanie ludzi jak 

idiotów to klasyczny przejaw pychy i arogancji ze strony władzy.” 

XI. Nr 39 (135) 27 września 2013 

1. „Zniszczyć i się wypromować” Robert Wyrembak s. 3 

Cytat: „Jeszcze zawodnicy i kibice KS Milicz nie zdążyli się otrząsnąć po 

ostatnich wydarzeniach, a już okazuje się, że na zgliszczach klubu swoją chwałę próbuje 

budować starosta Piotr Lech.” 

XII. Nr 40 (136) 4 października 2013 

1. „Nasz Komentaarz. Gdy rozum śpi budzą się demony.” 

Cytat: „Bo o ile można zrozumieć najbliższych znajomych i przyjaciół zmarłej, 

którzy mówili różne rzeczy w  wielkich emocjach, podpartych smutkiem i zaskoczeniem, 

to już spływająca wręcz nienawiścią w stosunku do Stasiaka, czy dziennikarzy Tygodnika 

reakcja milickiego starosty na jego blogu internetowym była wręcz żenująca.” 

XIII. Nr 41 (137) 11 października 2013 

1. „Komentarz. Samorządowe partyjniactwo” Małgorzata Czapczyńska s. 5 

Cytat: „Podobnie zresztą Rada Miejska w Miliczu, gdzie prym wiodą radni PO-

PSL, rozprawiała się z innymi zagadnieniami, mając w tle i zamyśle bezpardonową walkę 

z bezpartyjnym burmistrzem Wybierałą.” 

 

XIV. Nr 42 (138) 18 października 2013 

1. „Komentarz. Lustereczko, powiedz przecie, kto najsprytniejszy jest na świecie” 

Robert Wyrembak s. 8 
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Cytat: „(…) dla ludzi pokroju starosty inni są po to, żeby nimi manipulować.” 

XV. Nr 43 (139) 25 października 2013 

1. „Kto jest kim w sprawie M. Powszek” Małgorzata Czapczyńska s. 3 

Cytat: „(…) starosta niezwykle szybko zapomniał, w jak arogancki i upokarzający 

sposób przez długi czas sam traktował swoją opozycjonistkę w Radzie Powiatu, Henrykę 

Skrzynecką.” 

XVI. Nr 44 (140) 25 października 2013 

1. „Kompromitacja Dolnośląskiej PO” Małgorzata Czapczyńska s. 3 

Cytat: „Starosta Piotr Lech też ma sposób na kupowanie poparcia. Od początku 

jego starostowania ma miejsce zatrudnianie ludzi z „pewnego klucza” i jest to standard, 

który nie przeszkadza nie tylko nikomu z jego najbliższego otoczenia, ale nie wzbudza też 

żadnych emocji w przychylnej mu prywatnej gazecie lokalnej” 

2. „Destrukcyjne działania Rady Miejskiej” Małgorzata Czapczyńska s. 5 

Opis artykułu: bardzo krytyczny artykuł wobec Rady Miejskiej jako nakierowanej 

na działanie wbrew burmistrzowi Wybierale. Porusza kwestię zmniejszania wydatków na 

sport. Sam tytuł ma jednoznacznie wartościujący charakter. 

XVII. Nr 46 (142) 15 listopada 2013 

1. „O makabrycznym poziomie radnych” [row] s. 8 

Opis artykułu: Porusza kwestię zmniejszania wydatków na sport. W dużej mierze 

składa się z cytatów osób krytykujących Radę Miejską. Sam tytuł ma jednoznacznie 

wartościujący charakter. 

 

XVIII. Nr 47 (143) 22 listopada 2013 

1. „Żenujący spektakl Rady Miejskiej” s. 8-9 
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Cytat: „Burmistrz Wybierała, który podkreślał, że radni mają okazję naprawić 

swój błąd, spotkał się z drwiącymi uśmiechami co niektórych z nich” s. 8 

Cytat: „(…) co szyderczym uśmiechem skwitował radny Wencek” s. 9 

2. „DŚ XXI będzie robił swoje” Robert Wyrembak 

Cytat śródtytułu: „Radni PO gangreną toczą gminę”   

XIX. Nr 48 (144) 29 listopada 2013 

1. „Kompromitacja inicjatorów referendum” Małgorzata Czapczyńska s.1 

Opis artykułu: opisywana jest sytuacja, w której do wyborów uzupełniających 

zgłosił się tylko jeden kandydat, gdyż pozostałe komitety wyborcze były przekonane, iż 

termin rejestracji list kandydatów upłynie później niż faktycznie miało to miejsce. 

Pomimo, iż lektura artykułu sugeruje, iż wiele ugrupowań popełniło błąd w kalkulacji 

terminu, w tytule na pierwszej stronie napiętnowana jest tylko grupa inicjatorów 

referendum za odwołaniem wójta gminy Krośnice Mirosława Drobiny. 

2. „O kłamstwach, prawdach i półprawdach” Małgorzata Czapczyńska s. 7 

Opis artykułu: Opis sesji Rady Gminy Krośnice, w którym inicjatorom referendum 

zarzuca się publikowanie w „Głosie Milicza” nieprawdziwych informacji. 

XX. Nr 50 (146) 13 grudnia 2013 bezpłatny 

1. „Kto i dlaczego chce likwidacji OSiR-u?” Małgorzata Czapczyńska s. 4 

Cytat: „Nie ma już zatem żadnych złudzeń. Platforma Obywatelska w Miliczu 

rozgrywa swoje interesy i buduje różnymi sposobami pozycję tam, gdzie jest to tylko 

możliwe” 

2. „Jak najwięcej i jak najlepiej dla gminy” s. 7 

Opis artykułu: Wywiad z wójtem Drobiną. Opublikowany w bezpłatnym numerze 

w przededniu referendum o jego odwołaniu. 

3. „Nasz Komentarz. Prawdziwe kulisy krośnickiego referendum” 
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Opis artykułu: W przededniu referendum w bezpłatnym numerze redaktor 

naczelna zajmuje jednoznaczne stanowisko przeciw odwołaniu wójta Drobiny.  

 

XXI. Nr 51 (147) 20 grudnia 2013 bezpłatny 

1. „Superstarosta” Krystaian Okoń s. 6 

Opis artykułu: sarkastyczny felieton o Piotrze Lechu w kontekście plebiscytu 

„Najlepszy starosta Dolnego Śląska” 

2014 

XXII. Nr 1 (149) 3 stycznia 2014 r. 

1. s.1 „Inwestycje zagrożone. Radni pocięli budżet”  

Cytat: „Robiąc cięcia w tegorocznym budżecie miliccy radni bez namysłu położyli 

rękę na propozycjach złożonych przez mieszkańców do Obywatelskiego Budżetu.” 

2. s. 5 „Udawanie, że się robi …” [row] 

Cytat: „Uzyskane z cięć w budżecie pieniądze radni przesunęli na inwestycje w 

swoich okręgach wyborczych – m.in. na rozbudowę świetlicy w Grabówce (radny 

Jasiński) i na remont remizy w Potaszni (radne Smolińska)” 

Cytat: „Radni nie zgodzili się również na zaproponowane przez burmistrza 

podwyżki dla pracowników Urzędu Miejskiego, ale chętnie podwyższyli o 100 tys. zł 

kwotę przeznaczoną na swoje diety” 

XXIII. Nr 1 (149) 3 stycznia 2014 r. 

1. s. 3 M. Czapczyńska „Miliccy radni nie chcieli wspierać siatkówki. Hasco-Lek 

zainwestował w Śląsk Wrocław.” 

Cytat: „Oświadczenie S. Hana ostatecznie urywa zatem wszelkie domysły i 

insynuacje na temat tego, kto zniszczył milicką siatkówkę. I dziś chyba nie ma żadnych 
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wątpliwości w tym zakresie. Upadek KS-u to kolejny w tej kadencji wspaniały „sukces” 

milickich radnych PO-PSL.” 

2. s. 5 „Radni walczą z mieszkańcami” rozmowa z Pawłem Wybierałą, burmistrzem 

gminy Milicz (rozmawiała Małgorzata Czapczyńska) 

Opis artykułu: ewidentna polemika polityczna z radnymi 

XXIV. nr 4 (152) 24 stycznia 2014 r. 

1. s. 4 Sebastian Stelmach „Nie zmienia się reguł w trakcie gry. Konsekwencje cięć w 

budżecie.” 

Cytat: „Zostaje jednak niesmak, że ten drzemiący w mieszkańcach Duchowa 

potencjał został wyhamowany decyzją radnych obcinających środki na inwestycję o 

połowę. Miejmy nadzieję, że ta inwestycja nie zniechęci jednak mieszkańców do dalszej 

pracy, a w konsekwencji ukaże radnym. Jak wielkim błędem było pozbawienie wsi tych 

dodatkowych środków.” 

2. s. 5 „Kryzys w Cieszkowie ma swoje imię i nazwisko – Ignacy Miecznikowski. 

Rozmowa z Piotrem Kozłowski, radnym Rady Gminy Cieszków” (rozmawiała 

Małgorzata Czapczyńska) 

Opis artykułu: jednostronna krytyka wójta Gminy Cieszków 

XXV. nr 5 (153) 31 stycznia 2014 

1. s. 1 „Powiatowa sieć” oraz s. 4-5 „W gąszczu powiatowych spółek” Małgorzata 

Czapczyńska 

Opis artykułu: artykuł nawiązujący do dziennikarstwa śledczego. Ewidentne 

sugerowanie działań niezgodnych z prawem przez otoczenie P. Lecha. Poza domysłami 

brak „twardych faktów” uprawdopodabniających, iż faktycznie doszło do złamania prawa. 

XXVI. nr 6 (154) 7 lutego 2014 

1. „Fundacja i jej majątek poza kontrolą” s. 1 i 5 M. Czapczyńska 

Opis artykułu: c.d. tematu poprzedniego numeru 
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XXVII. nr 7 (155) 14 lutego 2014 

1. s. 1 „Kilka milionów bez przetargu” oraz s. 4-5 „Bez przetargu, wbrew standardom” 

Opis artykułu: sugerowanie złamania prawa przez starostwo powiatowe 

 

2. s. 10-11 „Prezes o „prawdzie” Miecznikowskiego” 

Opis artykułu: artykuł w sposób jednostronny (tj. na niekorzyść wójta) relacjonuje 

polemikę wójta z Ignacym Miecznikowskim, o czym świadczy też sam tytuł artykułu. 

Cytat: „Prezes podczas swojego wystąpienia na bazie dokumentów zdementował 

nieprawdziwe sformułowania wójta Ignacego Miecznikowskiego, jakie ukazały się w 

„Głosie Milicza”” 

Cytat: „Ignacy Miecznikowski próbuje odpierać solidne zarzuty Zbigniewa 

Węgrzyna” 

Cytat: „Zbigniew Węgrzyn nie krył zdenerwowania demaskując nieprawdy 

głoszone przez wójta” 

XXVIII. nr 8 (156) 21 lutego 2014 

1. s.3 „Komentarz” M. Czapczyńska 

Cytat: „okazuje  się, że dziś najważniejszym dobrem jest praca dla swoich, więc 

eliminuje się nie swoich. Można by swobodnie założyć, że prezes Mazurek nie jest Lecha 

i to wystarczy, by się go pozbyć” 

2. s. 5 „Z pustego w próżne” Czapczyńska 

Opis artykułu: c.d. serii artykułów o tzw. sieci spółek powiatowych 

XXIX. nr 9 (157) 28 lutego 2014 

1. s. 1 „Dlaczego kłamią” 
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Cytat: „Zapoczątkowana na łamach „Głosu Milicza” sprawa wielodzietnej rodziny 

państwa Funtów z Wierzchowic stała się kolejna okazja do „odegrania się” na gminie 

Krośnice przez starostę p. Lecha” 

2. s. 6 Czapczyńska „Transfer mienia publicznego trwa” 

Opis artykułu: c.d. o tzw. powiatowej sieci spółek 

3. s. 8 Beata Iwaszkiewicz-Bugajska „Jak zgnębić sołtysa” 

Cytat: „Podczas zebrania wiejskiego w Olszy, które miało miejsce w środę 26 

lutego, zespół kontrolny komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Miliczu przedstawił 

mieszkańcom wyniki przeprowadzonej kontroli ich sołectwa. Zdaniem komisji 

kontrolującej podczas kontroli stwierdzono wiele nieprawidłowości. Spotkanie 

przebiegało w atmosferze sądu nad sołtys Grażyną Głowacz.” 

4. s. 12 Robert Wyrembak „Groteskowy spektakl radnego Hołobyna” 

Opis artykułu: artykuł prezentuje w negatywnym świetle radnego Hołobyna, a już 

sam jego tytuł jest wymowny.   

5. s. 12 Robert Wyrembak „Dopiąć swego, resztę lekceważyć” 

Opis artykułu: artykuł prezentuje w negatywnym świetle radnego Hołobyna, a 

jednoznacznie negatywnym nastawieniu wobec niego świadczy choćby poniższy cytat. 

Cytat: „Zlekceważył mieszkańców i nie dajmy się zwieść jego zapewnieniom, że 

wszystkie jego starania są dla ich dobra.” 

XXX. nr 10 (158) 7 marca 2014 

1. „Człowiek starosty” s. 5 Czapczyńska 

Opis artykułu: c.d. o tzw. powiatowej sieci spółek 

XXXI. nr 11 (159) 14 marca 2014 

1. „Powiatowy oligarcha” s. 1 i 2-8 
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Opis artykułów: Na pierwszych ośmiu stronach pisma zamieszczono serię 

artykułów - w typie zbliżonym do dziennikarstwa śledczego - prezentujących Piotra 

Lecha i jego współpracowników w bardzo negatywnym świetle. Ataki koncentrowały się 

głównie wokół tzw. powiatowej sieci spółek. Działania Piotra Lecha prezentowane są 

jako celowe utrudnianie kontroli powiatowego majątku oraz uzależnianie od siebie 

innych. Staroście zarzucono m.in. czyny niezgodne z prawem, działania na szkodę 

powiatu, politykę kadrową służącą prywatnym celom, łamanie obietnic wyborczych i 

norm etycznych, okłamywanie opinii publicznej.  

 

XXXII. nr 13 (161) 28 marca 2014 

1. s. 3 „Kompromitacje z mieczykiem i pedałami w tle” M. Czapczyńska 

Opis artykułu: ewidentne przedstawienie Piotra Lecha w negatywnym świetle. 

Niektóre działania starosty określane są jako „kompromitujące wpadki”. 

XXXIII. Nr 14 (162) 4 kwietnia 2014 

1. Polsatowska „Interwencja” w powiatowej fundacji s. 1, s. 4, s. 6 

Opis artykułu: c.d. o tzw. powiatowej sieci spółek 

XXXIV. Nr 15 (163) 11 kwietnia 2014 

1. s. 1 „Starosta zniszczył jej życie” oraz s. 4-5 „Starosta Lech zniszczył mi życie” M. 

Czapczyńska 

Opis artykułu: Artykuł opowiada o zwolnieniu nauczycielki (Pani Janiny) ze 

szkoły, które później sądownie zostało uznane za niezgodne z prawem. Piotrowi Lechowi 

zarzuca się doprowadzenie do tej decyzji. Ponadto starostę oskarża się o bezpodstawne 

oskarżenia. Tytuł artykułu nawiązuje do takiej interpretacji zdarzeń, zgodnie z którą 

bezprawne działania starosty przysporzyły pani Janinie ogromnego stresu, który w efekcie 

znacznie pogorszył jej stan zdrowia. 

2. s. 3 „Starosta znowu skłamał?” 
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Opis artykułu: wymowny tytuł odnosi się do poinformowania przez Starostę Rady 

Powiatu o zakończeniu postępowania upadłościowego spółki Dromil, co zdaniem autora 

artykułu zostało zdementowane przez syndyka. 

3. s. 10-11 „Fundacja Lecha to taki milicki „Miś” Barei. Rozmowa z Dariuszem 

Stasiakiem, szefem milickiego stowarzyszenia DŚ XXI i radnym województwa z 

Klubu ODŚ R. Dutkiewicza” 

Opis wywiadu: wszystkie odpowiedzi na pytania stanowią krytykę wyrażoną przez 

D. Stasiaka w stosunku do postępowania Piotra Lecha w sprawie tzw. powiatowej sieci.  

XXXV. Nr 16 (164) 18 kwietnia 2014 

1. s. 2 Czapczyńska „Partia ponad wszystko, czyli wizyta wojewody w Miliczu” 

Cytat: „Od wielu lat starosta Lech w specyficzny sposób realizuje politykę 

powiatu wobec dwóch gmin, stanowiących tak naprawdę podporę tego powiatu. Milicz i 

Krośnice są dla Lecha jak dzisiejsza Ukraina dla Putina. Wzniecanie politycznej pożogi 

wszystkimi możliwymi metodami, nie licząc się z faktami, dobrem tych gmin i ich 

mieszkańców, to polityka nie tylko Lecha, ale i Platformy w skali zdecydowanie szerszej 

niż tylko w powiecie milickim.” 

XXXVI. Nr 17 (165) 25 kwietnia 2014 

1. s. 3 List do redakcji (imię i nazwisko do wiadomości redakcji) 

Opis listu: dot. uczestnictwa w mszy św. Piotra Lecha  

Cytat: „Odpowiedź nasuwa się tylko jedna – przed nami wybory, trzeba zadbać o 

elektorat. Cztery lata temu ta sama zagrywka się udała (do komunii z żoną główną nawą, 

pochylony, z ręką na sercu). Czy to jeszcze katolik? A może cynik?” 

XXXVII. Nr 22 (170) 30 maja 2014 

1. s. 3 czapczyńska „Porażka w powiecie” 

Cytat: „Jednak znaczny spadek poparcia dla Platformy w powiecie milickim w 

porównaniu z ościennymi powiatami, gdzie uzyskała ona wynik zdecydowanie lepszy, 

wskazuje na pewną słabość struktur, a także nieakceptowanie przez wielu mieszkańców 
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stylu uprawiania polityki przez tę partię. A jak wiadomo, za jej strukturami stoją 

konkretni ludzie, w tym przypadku ze starostą Piotrem Lechem na czele.” 

XXXVIII. Nr 23 (171) 6 czerwca 2014 

1. s. 3 Czapczyńska „Lech „nawrócony” na drogę miłości?” 

Cytat o blogu P. Lecha: „Ilość prowokacji, bufonady, niewybrednych opinii, 

szkalowania i oczerniania wielu osób, nie tylko z kręgu politycznych przeciwników, 

doszła tam do takiej skali, że cud, iż te nabrzmiałe agresją teksty nie rozsadziły Sieci.” 

2. s. 6 M. Czapczyńska „Dwa bardzo kiepskie lata fundacji” 

Opis artykułu: Powiatowa sieć spółek – ciąg dalszy 

XXXIX. Nr 25 (173) 18 czerwca 2014 

1. s. 5 Czapczyńska „Będzie obwodnica Milicza” 

Cytat: „O zabiegach pana starosty i powiatu nikt wcześniej nie słyszał, ale – jak 

widać – sukces ma zawsze wielu ojców, szczególnie jeżeli niektórym z nich brakuje 

innych dokonań” 

XL. Nr 26 (174) 27 czerwca 2014 

1. s. 1 i s. 5 Czapczyńska „Przypominamy milicką aferę naciskową PO” 

Cytat: „(…) radnemu Arkadiuszowi Korolowi wysłannik Piotra Lecha oświadczył, 

że jest on w pracy na czarnej liście i jeśli nie chce być z niej skreślony, ma zagłosować 

przeciwko wyborom lub nie przychodzić na sesję” 

Opis artykułu: formułuje bardzo poważne oskarżenia wobec p. Piotra Lecha, choć 

sama autorka artykułu przyznaje potem, że „nikomu nie postawiono zarzutów”. 

XLI. Nr 27 (175) 4 lipca 2014 

1. s. 1 i s. 5 Czapczyńska „W sercu Milicza powstaje duża spalarnia odpadów” 

Cytat: „Spółka Eko-ABC z Bełchatowa, będąca od 2012 roku właścicielem 

przyszpitalnej spalarni odpadów medycznych w Miliczu, z ominięciem procedur i bez 
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pozwolenia na budowę zamontowała urządzenia zwiększające ponad 8-krotnie 

możliwości przerobowe spalarni. Wszystko wskazuje na to, że pod nosem miliczan Eko-

ABC chce uruchomić spalarnię odpadów medycznych i weterynaryjnych na skalę 

wojewódzką. Co więcej, w naszej opinii odbywa się to przy aprobacie i wiedzy starosty 

Piotra Lecha i jego zastępcy Władysława Szydełki” 

XLII. Nr 28 (176) 11 lipca 2014 

1. s. 1 „Powiatowe bezdroża wstydu” oraz s. 3 Czapczyńska „Powiatowe bezdroża, 

widzimisię i komunikacyjna pustynia” 

Cytat: „Zatem mieszkańcy powiatu milickiego zostali skazani na własne 

samochody, gdyż starosta Piotr Lech nie załatwił – jak obiecał u byłego, 

zdymisjonowanego ministra Nowaka przywrócenia połączeń pociągowych, i nie martwi 

się faktem, że maleńki powiat stał się wielką komunikacyjną pustynią, modernizacja dróg 

powiatowych powinna być dla niego priorytetem. I w opinii większości mieszkańców 

pewnie większym, niż budowa mało widowiskowej fontanny na zalewie przy Wojska 

Polskiego czy innych widzimisię. Tylko czy starosta Piotr Lech ma tego świadomość?” 

XLIII. Nr 29 (177) 18 lipca 2014 

1. s. 1 i s. 7 Beata Iwaszkiewicz-Bugajska „Nie wiedzieli, co podpisali?” 

Opis artykułu: tytuł i opis debaty radnych z komisji budżetowej z Prezesem spółki 

PGK sugeruje niekompetencję lub złą wolę radnych. 

2. s. 1 Beata Iwaszkiewicz-Bugajska „Gdy rzeczywistość miesza się z Matrixem” 

Opis artykułu: krytyka radnych z komisji budżetowej jako zainteresowanych 

wyłącznie destrukcją działań Burmistrza. 

Cytat: „część radnych brnie w ten swoisty kabaret coraz głębiej” 

XLIV. Nr 31 (179) 1 sierpnia 2014 

1. s. 3 Sebastian Stelmach „Diety są najważniejsze” 

Opis artykułu: ten artykuł o sugestywnym tytule opisuje sesję Rady Miejskiej, na 

której jeden z radnych zadał pytanie o powód opóźnienia przelewu diet. 
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2. s. 9 „Gdzie jest dieta ?!” [ses] 

Opis artykułu: tematyka jak powyżej. 

Cytat: „Co jest ważniejsze niż zapewnienie środków na budowę parkingu przy 

Gimnazjum we Wróblińcu czy na waloryzację urzędniczych płac? Dieta radnego!” 

3. s. 1, s.5 Beata Iwaszkiewicz-Bugajska „Mieszkańcy Stawca mają dość” 

Opis artykułu: opis złego stanu jednej z dróg powiatowych 

4. s. 9 [ses] „Dopłaty będą wyższe. Ucierpi budżet gminy” 

Cytat: „Przez trzy lata radni obniżali dopłaty do taryfy za ścieki, jednak na trzy 

miesiące przed wyborami nagle zapragnęli je podnieść. W powiązaniu za stałym 

uszczuplaniem przez radnych dochodów gminy jest to kolejny przykład szkodzenia 

finansom gminy.” 

XLV. Nr 34 (182) 22 sierpnia 2014 

1. s. 4 Czapczyńska „Miliczanie, zapomnijcie o obwodnicy, czyli dwie twarze Piotra 

Lecha” 

Cytat: „Pomijając, że jest to kolejna konfabulacja starosty – jest to bez znaczenia: 

świadoma czy nie – to sam fakt wypowiadania publicznie takich słów przez milickiego 

samorządowca w sytuacji, gdy losy tej tak ważnej dla miasta inwestycji właśnie się ważą, 

jest zwyczajnie skandaliczny” 

2. „Liczy się Milicz, głupcze!” Rozmowa z Dariuszem Stasiakiem [macz] s. 5 

Cytat: „Ta sytuacja dowodzi , że Lech jest w stanie dokonać największych 

niegodziwości, by tylko utrzymać się przy jakimś strumyku władzy. Kłamstwo i 

manipulacja to podstawowy katalog jego działań, do którego teraz dochodzi bezmyślność, 

skrajna bezmyślność. Od dzisiaj można już mówić, że jeśli ta inwestycja „po drodze” 

przepadnie, to właśnie przez tępotę, niekompetencję i brak odpowiedzialności Lecha” 

XLVI. Nr 35 (183) 29 sierpnia 2014 

1. s. 4 M. Czapczyńska „Program artystyczny do czasu usunięcia awarii” 
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Cytat: „ta sprzeczność „zeznań” Lecha, który zawsze dobiera słowa odpowiednio 

do okoliczności, to tylko przysłowiowa kropelka w morzu jego niezwykle bogatej w 

sprzeczności, pamiętliwej natury”   

XLVII. Nr 36 (184) 5 września 2014 

1. s. 1, s. 5 M. Czapczyńska „Powiat wyrzucił 286 tys. zł w błoto” 

Opis artykułu: inwestycję w mini-park, o którym wiadomo, że będzie musiał być 

rozebrany w momencie rozpoczęcia budowy drogi prezentuje jako niecelową. Z treści 

artykułu wynika, iż środki pochodzące z powiatu wynosiły ok. 70 tys. zł, gdyż reszta 

pochodziła z dotacji unijnej. 

2. s. 4 Sebastian Stelmach „Miliccy radni zabraniają wydawania kasy na sport” 

Cytat:„W kolejnych minutach na prezesa czekało iście policyjne przesłuchanie, 

które przeprowadził radny Andrzej Nestoruk” 

Cytat: „Wystąpieniu S. Jachimowskiego towarzyszyły kpiące uśmieszki radnych 

PO (Ziemia Milicka)” 

3. s. 6-7 „Nie funkcjonujemy w polityce przeciw komuś, tylko po coś. Rozmowa z 

Dariuszem Stasiakiem, radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, 

przewodniczącym koła DŚ XXI” rozmawiała M. Czapczyńska 

Opis artykułu: wypowiedzi ewidentnie przeciwne Piotrowi Lechowi i innym 

przeciwnikom politycznym D. Stasiaka 

Cytat o niektórych radnych: „(…) wyłączyli na starcie do tej kadencji rozum (…)” 

Cytat: „Powiat jest bankrutem – nie dość, że nie ma już pieniędzy prawie na nic 

(drogi), to na dodatek jest wypłukiwany z ostatnich pieniędzy przez durne pomysły (…)” 

XLVIII. Nr 37 (185) 12 września 2014 

1. s. 3 M. Czapczyńska „My wam nie damy, my wam pokażemy …” 

Opis artykułu: Piotr Lech przedstawiony jako osoba blokująca budowę dróg w 

gminach rządzonych prze jego politycznych przeciwników 
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XLIX. Nr 38 (186) 19 września 2014 

1. s. 3 M. Czapczyńska „Skąd oni biorą klucze?” 

Cytat: „ta sprawa to kolejny przykład skrajnego lekceważenia prawa z jakim 

mamy do czynienia w Starostwie Powiatowym” 

Cytat: „Naszym zdaniem, w tym akurat przypadku skala arogancji starosty Piotra 

Lecha i otaczających go współpracowników wobec prawa jest przytłaczająca” 

L. Nr 39 (187) 26 września 2014 

1. s. 3 M. Czapczyńska „Gazetę załatwi organ … tylko który?” 

Cytat: „Po raz kolejny łamanie prawa staroście Piotrowi Lechowi uszło na sucho” 

2. s. 4 M. Czapczyńska „Stefan Hołobyn, komitet i pieniądze na koncie” 

Opis artykułu: opis w stylu dziennikarstwa śledczego braku rozliczenia środków 

Społecznego Komitetu Gazyfikacji i Telefonizacji Sławoszowic przez radnego S. 

Hołobyna 

3. s. 5 „Kumoterskie przejęcie mienia w Krośnicach?” M. Czapczyńska 

Cytat: „Darowizna dla gminy Krośnice była już niemal przesądzona, jednak 

ostatecznie na wniosek starosty Piotra Lecha, który w kilka dni „na kolanie” spisał cele 

publiczne, do jakich powiat wykorzysta poszpitalne nieruchomości, Zarząd Województwa 

przekazał poszpitalny kompleks w Krośnicach w formie darowizny powiatowi 

milickiemu. 

Tylko konsekwentne działania przez ostatnie lata radnego województwa Dariusza 

Stasiaka i wójta Mirosława Drobiny uratowało to mienie przed rozgrabieniem. Niestety, 

nie udało się tych nieruchomości uratować przed skutkami zniszczenia i zaniedbaniem ze 

strony powiatu. Wszystko w wyniku bezsensownego przekazania mu darowizny ze 

względów politycznych” 

LI. Nr 40 (188) 3 października 2014 

1. s. 4 M. Czapczyńska „Komu Hołobyn jest winny pieniądze” 

Opis artykułu: c.d. tematu z poprzedniego numeru 
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LII. Nr 41 (189) 10 października 2014 

1. s. 10 Beata Iwaszkiewicz-Bugajska „Jak wicestarosta tworzył umowę” 

Cytat: „Jednak, jak dowiedzieliśmy się od wójta Drobiny, w trakcie rozmowy w 

jego gabinecie wicestarosta zachowywał się skandalicznie. Nie dopuszczał do głosu ani 

wójta, ani mieszkańców, ani obecnego na spotkaniu sekretarza Dariusza Stasiaka.” 

 

 

LIII. Nr 42 (190) 17 października 2014 

1. s.1, s. 6 M. Czapczyńska „Zaprawa w boju, czyli czego uczy nepotyzm w powiecie” 

Cytat: „Powiatowa koalicja PO-PSL pod wodzą starosty zatrudniała jedynie 

swoich ludzi i członków rodziny ” 

Cytat: „Zatrudnianie „z klucza” ma miejsce od początku starostowania Piotra 

Lecha i stało się wręcz zatrważającym standardem” 

 

LIV. Nr 43 (191) 24 października 2014 

1. s.1, s. 5 M. Czapczyńska „Prokuratura wzywa radnych powiatu. CBA w Ziemi 

Milickiej” 

Opis artykułu: o tzw. powiatowej sieci spółek 

 

LV. Nr 44 (192) 31 października 2014 

1. s. 3 M. Czapczyńska „Nie ma miłości, gdy chce się być burmistrzem” 

Opis artykułu: formułowanie zarzutów prowadzenia czarnego PR przez P. Lecha 

2. s. 6-7 (macz) „Starosty Strefa Ekonomiczna” 

Cytat: „Powiatowa koalicja PO-PSL pod wodzą starosty zatrudniała głownie 

swoich ludzi i członków rodziny, tworząc swoista ośmiornicę wzajemnych powiązań” 

 

LVI. Nr 45 (193) 7 listopada 2014 



 58 

1. s.1 [macz] „Wydział antykorupcyjny przesłuchuje radnych powiatowych” 

Opis artykułu: o tzw. powiatowej sieci spółek 

 

2. s. 2 [bib] „Plakaty wyborcze zaśmiecają miasto” 

Opis artykułu: opis problemu umie3szczania plaaktów wyborczych w 

niedozwolonych miejscach. Artykuł zilustrowano zdjęciem plakatów Piotra Lecha i 

Ryszarda Lecha. 

 

3. s. 3 M. Czapczyńska a „Przedwyborcze reminiscencje” 

Opis artykułu: oskarżenie Piotra Lecha o destrukcyjne działania w gminach Milicz 

i Krośnice, które choć wbrew interesom mieszkańców miały służyć jego politycznej 

karierze. 

4. s. 4 M. Czapczyńska „Inspektor nadzoru jednak wyjaśnia sprawę użytkowania Sali 

przy I LO. Tamex idzie do sądu przeciwko powiatowi” 

Opis artykułu: zarzuty wobec władz powiatu bezprawnego użytkowania Sali przy I 

LO przed uzyskaniem pozwolenia na jej użytkowanie oraz niewywiązania się ze 

zobowiązań finansowych wobec głównego wykonawcy inwestycji.  

5. s. 5 Beata Iwaszkiewicz-Bugajska „Mieszkańcy oburzeni na radnego Hołobyna” 

Opis artykułu: ciąg dalszy sprawy nierozliczonych środków Społecznego Komitetu 

Gazyfikacji i Telefonizacji Sławoszowic 

6. s. 6-7 M. Czapczyńska „Platforma jak z PRL. Wyborcza gra uczniami szkół 

powiatowych” 

Opis artykułu: zarzut wobec dyrektorów dwóch szkół wciągania młodzieży do 

kampanii wyborczej. 

7. s. 9 rozmawiała M. Czapczyńska „Polityka nie miejsce na wysublimowane uczucia” 

wywiad z Dariuszem Stasiakiem 

Opis artykułu: prezentacja programu wyborczego D. Stasiaka 
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LVII. Nr 46 (194) 14 listopada 2014 

1. s. 3 M. Czapczyńska „Idźmy n a wybory i wybierzmy mądrze!” 

Opis artykułu: prezentacja zalet Pawła Wybierały i wad Piotra Lecha 

2. s. 6 „Agitacja wyborcza w szkołach powiatowych” M. Czapczyńska 

Opis artykułu: przypomnienie poprzednich zarzutów o angażowanie młodzież w 

kampanię, a także sformułowanie nowych związanych głównie z prowadzeniem przez 

Piotra Lecha w dwóch szkołach lekcji z nowoczesnego patriotyzmu.  

3. s. 7 rozmawiała M. Czapczyńska „To, co niemożliwe, stało się realne” wywiad z P. 

Wybierałą 

Opis artykułu: umożliwienie Pawłowi Wybierale bezpłatnego dotarcia z 

przekazem do wyborców w przededniu wyborów 

4. s. 9 M. Czapczyńska „Jak z ekologicznej kotłowni zrobić spalarnie, czyli: Kolejne 

kłamstwo Piotra Lecha” 

Opis artykułu: jednoznaczny tytuł stawiający w negatywnym świetle Piotra Lecha. 

W artykule „wytłuszczonym” drukiem wyróżniono cytowaną poniżej część wypowiedzi 

wice wójt Krośnic Joanny Monastyrskiej. 

Cytat: „To zwykła brudna zagrywka w kampanii wyborczej. Przykro mi to mówić, 

ale kolejny raz starosta Piotr Lech świadomie i z premedytacją posłużył się kłamstwem. 

Moim zdaniem czynił to wiele razy jak choćby podczas budowy kanalizacji w Łazach, 

gdzie ludziom wmawiał, że przydomowe kanalizacje są lepsze niż zbiorcza kanalizacja” 

5. s. 9 [mm] „Istota sprawy… Partyjny punkt widzenia” 

Opis artykułu: Artykuł ewidentnie wspiera określone kandydatury w 

nadchodzących wyborach. Pierwsza część prezentuje wady partii politycznych. Druga 

prezentuje zalety gmin Milicz i Krośnice, gdzie jak twierdzi autor brak wpływów partii 

politycznych dzięki Mirosławowi Drobinie, Pawłowi Wybierale oraz Dariuszowi 

Stasiakowi. Trzecią część stanowi poniższy cytat. 
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Cytat: „16 listopada zadecydujemy, czy przysłowiowe koryto ma być przywrócone 

do dyspozycji partii politycznych czy nadal ma być od nich daleko” 

 

LVIII. Nr 47 (195) 21 listopada 2014 

1. s. 1 oraz s. 10-11 „Nielegalna spalarnia odpadów w sercu Milicza” 

Opis artykułu: na s.1 powtórzono tekst z numeru lipcowgo 

Cytat: „Spółka Eko-ABC z Bełchatowa, będąca od 2012 roku właścicielem 

przyszpitalnej spalarni odpadów medycznych w Miliczu, z ominięciem procedur i bez 

pozwolenia na budowę zamontowała urządzenia zwiększające ponad 8-krotnie 

możliwości przerobowe spalarni. Wszystko wskazuje na to, że pod nosem miliczan Eko-

ABC chce uruchomić spalarnię odpadów medycznych i weterynaryjnych na skalę 

wojewódzką. Co więcej, w naszej opinii odbywa się to przy aprobacie i wiedzy starosty 

Piotra Lecha i jego zastępcy Władysława Szydełki” 

2. s. 2 „Burmistrz Wybierała o wynikach pierwszej tury” wywiad rozmawiała M. 

Czapczyńska 

Opis artykułu: Burmistrz Wybierała prezentuje swe osiągnięcia i apeluje do 

mieszkańców o glos  

3. s. 14 [ses] „Jak rządziła Platforma w Miliczu” – nie aż tak krytycznie 

Opis artykułu: kalendarium okresu rządów komisarza; przypomniano m.in. tzw. 

aferę naciskową 

Cytat: „Wobec zapewnień o polityce miłości ze strony kandydata na burmistrza 

starosty milickiego Piotra Lecha warto przypomnieć, jak wyglądały rządy tej partii w 

gminie Milicz” 

 

LIX. Nr 48 (196) 27 listopada 2014 Bezpłatny 

1. s. 3 M. Czapczyńska „Czy chcemy monopolu władzy PO?” 
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Opis artykułu: prezentacja zalet Pawła Wybierały i wad Piotra Lecha 

Cytat: „Można nie doceniać uczciwości przyzwoitości Wybierały i nie lubić go – 

za upór, niezłomne trzymanie się poglądów i pewien rodzaj nieustępliwości” 

Cytat: „ (…) coś czego nie mogło zabraknąć – brudne zmanipulowane treści, 

kwestionujące i ośmieszające wszystko, ale to dosłownie wszystko, co do tej pory zrobił i 

wybudował dla gminy burmistrz Wybierała” 

2. s. 6 „Realny wpływ mieszkańców na rozwój gminy Milicz – stał się faktem” [bib] 

Opis artykułu: artykuł przedstawiający w bardzo pozytywnym świetle dokonania 

P. Wybierały 

3. s. 7 „Milicz na sportowo” [daw] 

Opis artykułu: artykuł przedstawiający w bardzo pozytywnym świetle dokonania 

P. Wybierały 

4. s. 7 „Społeczne rady z myślą o mieszkańcach” [daw] 

Opis artykułu: artykuł przedstawiający w bardzo pozytywnym świetle dokonania 

P. Wybierały 

5. s. 7 [daw] „Seniorze, to burmistrz dla Ciebie” 

Opis artykułu: artykuł przedstawiający w bardzo pozytywnym świetle dokonania 

P. Wybierały; sam tytuł brzmi jak hasło wyborcze 

6. s. 10 „Jak od chęci władzy miesza się w głowie …” 

Opis artykułu: tytuł odnosi się do Piotra Lecha. Zaprezentowano m.in. ulotkę 

mającą formę argumentów przeciwko Piotrowi Lechowi 

7. s. 11 M. Czapczyńska „Aparaty w dłoń i na polowanie! Zastraszamy!” 

Opis artykułu: zarzut o zastraszanie swych przeciwników politycznych przze P. 

Lecha 

8. s.11 [macz] „Manipulacja starosty i „Głosu Milicza” Wybierała jeszcze nie przegrał” 
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Opis artykułu: zarzucenie P. Lechowi manipulacji w sprawie rozstrzygnięcia 

sądowego w zakresie spotu wyborczego KWW Pawła Wybierały 

9. s.11 „Urząd Miejski dementuje kłamstwo” 

Opis artykułu: Urząd Miejski dementuje informacje zamieszczone na Facebooku 

przez P. Lecha 
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Załącznik nr 2: skan załącznika ustalającego zakres usług do 
umowy z dnia 9 maja 2014 roku między Spółką a Biurem 
Rachunkowo-Prawnym Leksus 
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Załącznik nr 3: Bilans za lata 2013 i 2014 
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Załącznik nr 4: Rachunek zysków i strat za lata 2013 i 2014 

 


