Wystąpienie Przewodniczącego Klubu Radnych Wspólnego Bytomia Kazimierza
Bartkowiaka na Sesji nadzwyczajnej RM w Bytomiu w dniu 09.03.10 r., na której został
omówiony projekt uchwały RM autorstwa Prezydenta miasta Bytomia Piotra Koja
w sprawie zaciągnięcia przez miasto kolejnego kredytu.
Głos w dyskusji:
Wstęp:
Moje dzisiejsze wystąpienie kieruję szczególnie do Pana Prezydenta i radnych PO oraz do
przybyłych na dzisiejszą sesję mieszkańców, a także przedstawicieli mediów. Mam nadzieję,
że debata ta pozwoli nam wyciągnąć obiektywne wnioski i właściwy pogląd na sprawę, która
nazywa się miasto Bytom, bo Pływalnia Kryta to tylko tło całej sprawy, w którym postaram się
wykazać działania podejmowane w tej kadencji Rady Miejskiej dotyczące Pływalni Krytej.
Dnia 02.04.2007 r. zgodnie z programem wyborczym WB złożyłem interpelację do Pana
Prezydenta następującej treści:
(cytat)
„Zwracam się do Pana Prezydenta o podjęcie działań mających na celu przywrócenie
pierwotnych funkcji, należytego stanu technicznego i sanitarnego oraz dostosowania do
korzystania przez osoby niepełnosprawne ośrodka sportowego „Pływalni Krytej” przy ul.
Parkowej.”
„Obiekt, który mógłby być wizytówką Bytomia popada w ruinę i tylko zdecydowane i bardzo
szybkie działania mogą go uratować.”
(koniec cytatu)
W dniu 28.06.2008 r. na Sesji RM złożyłem interpelację w sprawie bezpieczeństwa
sanitarnego bytomskich basenów i przygotowania ich do obowiązujących norm, które zgodnie
z przedstawionym na moje zapytanie na Sesji RM wyjaśnieniem złożonym przez Panią
Dyrektor Sanepidu w kwestii bezpieczeństwa sanitarnego Pani Dyrektor Sanepidu
oświadczyła, że nowe normy będą wymagane od 01.01.2009 r. - chodzi o badania na obecność
bakterii o nazwie Legionella, która wg ówczesnych badań naszego Sanepidu w kilkuset
procentach przekraczała obowiązujące normy – projekt rozporządzenia zgodnie z właściwą
ustawą w sprawie był wówczas w przygotowaniu przez właściwego dla sprawy ministra.
W dniu 14.07.2008 r. ze względu na niekompetentne i lekceważące problem podejście do
złożonej w dniu 28.06.2008 r. na Sesji RM interpelacji - ponowiłem temat i złożyłem na
piśmie interpelację w sprawie bezpieczeństwa sanitarnego na bytomskich basenach –
odpowiedź na kolejną interpelację otrzymałem w podobnym tonie jak na poprzednią.
Dnia 27.08.2008 r. Klub Radnych WB przedstawił na piśmie zgodnie z trybem prac
i procedurą uchwalania budżetu miasta Bytomia oraz rodzajów i szczegółowości materiałów
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informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu propozycje do projektu budżetu miasta na
rok 2009 w celu zabezpieczenia środków w projekcie budżetu na zadania sport i rekreacja
między innymi na:
(cytat)
„- remont Miejskiego Stadionu przy ul. Olimpijskiej wraz z remontem i zagospodarowaniem
terenów przyległych,
- budowę w dzielnicy Szombierki lub Miechowice nowoczesnej pływalni krytej,
- przygotowanie dokumentacji, która określi warunki opłacalności kapitalnego remontu
kąpieliska krytego przy ul. Parkowej oraz określi niezbędne funkcje obiektu,
- budowa Miejskiej Hali Sportowej w Szombierkach,”
(koniec cytatu)
Dnia 28.10 2008 r. zostało zawarte pomiędzy Prezydentem miasta Piotrem Kojem, Klubem
Radnych PO i Klubem Radnych WB porozumienie programowe, w którym również został
umieszczony punkt z naszego programu wyborczego dotyczący pływalni krytej:
(cytat)
„- przygotowanie dokumentacji, w tym programu funkcjonalno-użytkowego dla Kąpieliska
Krytego przy ul. Parkowej,”
Dnia 30.12.2008 r. na sesji budżetowej RM w imieniu Klubu Radnych WB przedstawiłem
opinię do przedstawionego przez Pana Prezydenta projektu uchwały RM w sprawie budżetu na
rok 2009, w której między innymi stwierdziłem:
(cytat)
„Nasze obawy budzi jednak stan pływalni krytej przy ul. Parkowej i koszty jej ewentualnego
remontu, które w budżecie zaplanowano na niewielkim poziomie - tylko 705 tysięcy złotych.”
(koniec cytatu)
W trakcie roku budżetowego 2009 zwracałem uwagę - Panu Panie Prezydencie, że środki na
remont pływalni krytej są niewystarczające, że po remoncie dachu nie będzie już technicznych
możliwości uruchomienia misy basenu. W odpowiedzi stwierdził Pan, że nie ma takich obaw,
że uruchomimy basen, a jak otrzymamy obiecane przez ministra Mirosława Drzewieckiego
dofinansowanie w wysokości 6 milionów złotych do budowy Sali Sportowej w Szombierkach
to zaplanowany zostanie kolejny etap remontu pływalni. Skutek wszyscy znamy – obiecał
minister Mirosław Drzewiecki, ale został odwołany ze stanowiska - no i skończyło się na
obietnicach.
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W przekonaniu, że będzie można uruchomić basen po remoncie dachu i wymianie okien
trwał Pan Panie Prezydencie do końca roku 2009.
W opinii do projektu budżetu miasta na rok 2010, którą przedstawiłem w imieniu Klubu
Radnych WB na sesji RM w dniu 30.12.2009 r., a o wysłuchanie, której ze szczególną uwagą
prosiłem Pana Panie Prezydencie osobiście – w przedstawionej opinii ponownie, po raz
kolejny przedstawiłem sytuację dotyczącą pływalni krytej:
(cytat)
„Jako przykład inwestycji potrzebnych dla miasta, ale źle zaplanowanych, co do środków
i terminów realizacji niech posłuży”
i tu między innymi:
(cytat)
„Nasze obawy budzi również modernizacja krytej pływalni przy ulicy Parkowej 1. Środki
zaplanowane na ten cel na rok przyszły są niewystarczające zaś tempo prowadzonych
dotychczas prac jest bardzo ślamazarne. Naszym zdaniem ta inwestycja powinna być
traktowana priorytetowo, tak, aby możliwe było jak najszybsze uruchomienie tego ważnego
dla miasta obiektu.”
W tej samej opinii przedstawiłem stan zadłużenia miasta:
(cytat)
„W tym miejscu chcę jeszcze raz uświadomić nam wszystkim, o jakich kwotach mówimy:
- wartość kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia do końca bieżącego roku to kwota około
100 milionów złotych,
- na lata 2010-2012 już zaplanowanych wcześniej do wydatkowania jest około 50 milionów
złotych,
- w planie omawianego budżetu na rok 2010 planuje się zaciągnięcie kolejnych 30 milionów
złotych kredytu,
- co daje kwotę 180 milionów złotych, jeżeli do tej kwoty kredytu dodamy koszty obsługi tych
kredytów o odsetki i prowizje, które przez cały okresy kredytowania wyniosą szacunkowo
około 50 milion złotych - to mamy pełny obraz stanu finansów miasta.
Uważaliśmy, że podjęcie takiego ryzyka, ale w rozsądnych granicach jest niezbędne dla
zapewnienia właściwego rozwoju miasta, a także umożliwi większe wykorzystanie środków
pozabudżetowych. Dzisiaj również uważamy, że budżety lat poprzednich zostały źle ocenione
w stosunku do możliwości finansowych naszego miasta i z niepokojem zauważamy, że w
budżecie roku 2010 Prezydent planuje zaciągnięcie kolejnego kredytu w wysokości około
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30 milionów złotych, z czego 20 milionów to środki na mniejsze inwestycje, w tym potrzebne
na zabezpieczenie wkładu własnego na pozyskanie ewentualnych środków zewnętrznych,
a 10 milionów na załatanie tzw. dziury budżetowej.
Świadczy to o tym, że miasto nie może i nie będzie mogło z własnych dochodów w
najbliższych latach zabezpieczać kwot w budżecie na pozyskiwanie środków zewnętrznych, a
łatanie dziury budżetowej w kolejnych latach kolejnymi pożyczkami i kredytami może
doprowadzić do spirali gigantycznego zadłużenia.”
(koniec cytatu)
Panie Prezydencie prace nad budżetem roku następnego praktycznie rozpoczyna się po
zamknięciu poprzedniego roku budżetowego - wszyscy wkoło wiedzieli, że basenu się nie
uruchomi bez wymiany misy, bez nowego systemu wentylacji, bez nowego systemu
dezynfekcji i filtrowania wody – gdzie Pan był, że nagle po niespełna 20 dniach nowego roku
przychodzi Pan do partnera koalicyjnego z propozycją zaciągnięcia kolejnego 10 milionowego
kredytu znając stanowisko w tej kwestii Klubu Radnych WB przedstawione w opinii do
budżetu 2010 r.:
(cytat - to już kolejny cytat z naszej opinii do budżetu 2010 r.)
„Reasumując powyższe uwagi dotyczące polityki finansowej i inwestycyjnej miasta chcę
oświadczyć, że Klub Radnych „Wspólnego Bytomia” będzie dążył do tego, aby realizacja
budżetu w roku przyszłym prowadziła do maksymalnego ograniczenia zaciąganych
zobowiązań

kredytowych

poprzez

brak

akceptacji

dla

przeznaczania

środków

zaoszczędzonych w postępowaniach przetargowych i niewykorzystanych tzw. wkładów
własnych w projekty unijne na inne cele.
Nie będziemy się, więc godzić na nowe mniej istotne dla miasta działania inwestycyjne
i bieżące.
Chcielibyśmy natomiast, aby skupić się na realizacji działań priorytetowych takich jak budowa
III etapu Obwodnicy Północnej czy wspomniana już modernizacja krytej pływalni.”
(koniec cytatu)
Dnia 08.02.2010 r. przekazałem Panu Panie prezydencie stanowisko Klubu Radnych WB na
Pańską propozycję w sprawie zaciągnięcia kolejnego kredytu:
- po raz kolejny przedstawiam stanowisko Klubu Radnych WB:
(cytat)
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„Bytom, dnia 08.02.2010 r.
Klub Radnych
„Wspólny Bytom”
Prezydent miasta Bytomia
mgr Piotr Koj
Stanowisko Klubu Radnych „Wspólnego Bytomia” w sprawie propozycji Prezydenta
miasta Bytomia Piotra Koja dotyczącej zaciągnięcia przez miasto kolejnej pożyczki
w wysokości 10 milionów złotych
Klub Radnych Wspólnego Bytomia po analizie argumentów w sprawie jw.
przedstawionych na posiedzeniu Klubu WB przez zastępcę Prezydenta Panią Halinę Biedę
oraz Dyrektora OSiR w Bytomiu Pana Andrzeja Kijankę i dyskusji podtrzymuje swoje
stanowisko przedstawione w opinii do budżetu miasta na rok 2010.
Uzasadnienie:
Kwota pożyczek i kredytów o kapitale 164 miliony, która jest dodatkowo obciążona
odsetkami i kosztami obsługi w wysokości około 55 milionów złotych, na którą Rada Miejska
wyraziła zgodę, jest kwotą, której przekroczyć już się nie powinno.
Spłata przez miasto już uruchomionych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami i kosztami
obsługi to obciążenie budżetu miasta w wysokości 23 milionów złotych rocznie przez
najbliższe 10 lat.
Uważamy, że środki na trzeci etap remontu pływalni krytej, które bezsprzecznie powinny być
w budżecie roku 2010 zabezpieczone, należy gromadzić z kwot zaoszczędzonych
w postępowaniach przetargowych, niewykorzystanych tzw. wkładów własnych w projekty
unijne, odszkodowań wynikających ze szkód górniczych oraz pozyskać na ten cel środki
zewnętrzne.
Z upoważnienia Klubu Radnych WB
Kazimierz Bartkowiak
Do wiadomości:
Przewodniczący Klubu Radnych PO – Pan Damian Doniec”
(koniec cytatu)
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W dniu 01.03.2010 r. zaprosił Pan Panie Prezydencie przedstawicieli Klubów Radnych na
spotkanie na którym to, przynajmniej tak myślałem – miałem taką nadzieję, że przedstawi Pan
propozycję rekonstrukcji budżetu miasta na rok 2010, po której uwolnione zostaną niezbędne
środki na trzeci etap remontu krytej pływalni. Niestety, w czasie dyskusji ciągle płynął Pan w
kierunku kredytu.
Na propozycję, którą po spotkaniu przekazał mi Pan na piśmie - otrzymał Pan w dniu
03.03.2010 r. kolejne stanowisko Klubu Radnych WB:
- przedstawiam treść stanowiska:
(cytat)
„Bytom, dnia 03.03.2010 r.
Klub Radnych
Wspólny Bytom
Prezydent miasta Bytomia
mgr Piotr Koj
Stanowisko Klubu Radnych „Wspólnego Bytomia” w sprawie propozycji Prezydenta
miasta Bytomia Piotra Koja dotyczącej zaciągnięcia przez miasto kolejnego kredytu
Klub Radnych „Wspólnego Bytomia” podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione
w opinii do budżetu miasta na rok 2010 i w dalszym ciągu uważa, że środki na trzeci etap
remontu pływalni krytej bezsprzecznie powinny być w budżecie roku 2010 zabezpieczone w
ramach rekonstrukcji tegorocznego budżetu bez zaciągania kolejnego kredytu.
Klub Radnych „Wspólnego Bytomia” uzależnia dalszą dyskusję w sprawie zaciągania
kolejnych pożyczek i kredytów od wyników ratingu, którego zlecenie wyspecjalizowanej
agencji ratingowej w dzisiejszym stanie finansów miasta jest konieczne. Niezależna ocena
ryzyka kredytowego dokonywana przez wyspecjalizowane agencje ratingowe w stosunku do
podmiotu zaciągającego dług naszym zdaniem jest konieczna.
Ocena wiarygodności finansowej dokonywana przez wyspecjalizowaną agencję w sposób
obiektywny i rzetelny zobrazuje zdolność miasta do wywiązywania się ze swoich zobowiązań
oraz odzwierciedli dotychczasowe wyniki zarządzania miastem, elastyczność finansową
miasta, lokalną sytuację gospodarczą a także perspektywy jej rozwoju.
Z upoważnienia Klubu Radnych WB
Kazimierz Bartkowiak
Do wiadomości:
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Przewodniczący Klubu Radnych PO – Pan Damian Doniec”
(koniec cytatu)
Panie Prezydencie – w udzielonych przez Pana wywiadach przedstawia Pan swoje stanowisko
w tej sprawie:
(cytuję za Naszym Dziennikiem)
„Podczas sesji wykazałem czarno na białym, że jest to kredyt na prefinansowanie, na
uruchomienie inwestycji, który może nie być w ogóle potrzebny - tłumaczy. - Nieprzychylna
decyzja radnych zablokowała dotychczasowe działania miasta w zakresie pozyskiwania
środków zewnętrznych na ten cel. Złożone, bowiem zostały już wnioski do Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej i Sportu, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.”
(koniec cytatu)
Panie Prezydencie – gdzie Pan był w roku 2007, w roku 2008, w roku 2009, był Pan głuchy na
zgłaszane przez mój klub - uwagi, wnioski i interpelacje. Natomiast dzisiaj informuje Pan
media:
(cytat)
„podczas sesji wykazałem czarno na białym”
Ja i Klub Radnych WB przez trzy lata Panie Prezydencie – co wykazałem wcześniej przekazywał Panu sprawę konieczności remontu pływalni krytej - po cichu, głośno, czarno na
białym i w kolorze - i co i nic, teraz się Pan obudził, obudzili się radni PO, dajecie wywiady
i płatne artykuły do mediów i mówicie, że są to nasze działania polityczne.
Działania polityczne, działania piarowskie to wasza Panowie specjalność.
Dzisiaj omawiany jest projekt uchwały, w którym zaproponowano przesunięcia finansowe
i w tym projekcie również pokazujecie jak bardzo mało ważna jest dla was pływalnia kryta.
W opinii do budżetu roku 2010 wskazałem między innymi na marnotrawione niepotrzebnie
środki:
(kolejny cytat)
„Podobnie oceniamy wydatkowanie środków na działania promocyjne, które realizuje nasze
miasto. Chcielibyśmy, aby stosunkowo duże środki zaplanowane na ten cel w roku przyszłym
(ponad milion złotych) zostały ograniczone. W dobie praktycznie ogólnodostępnej już
informacji internetowej wydawanie ogromnych środków na gazetki czy tandetne gadżeciki
naszym zdaniem jest niepotrzebnym trwonieniem publicznych środków.”
(koniec cytatu)
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Za 4 lata kadencji jest to kwota oscylująca w granicach 5 milionów złotych.
Dzisiejszej sesji, dzisiejszej dyskusji nie musiało by być, gdybyście współpracowali, a nie
prowadzili od początku kadencji kampanii wyborczej - współpracowali zgodnie z
porozumieniem programowym i na zasadach, które zastały przez nas podpisane.
Klub Radnych WB zawsze wywiązywał się i wywiązuje z zawartych umów i porozumień.
Dzisiaj przedkłada Pan Radzie Miejskiej kolejny projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
kolejnego kredytu. Rada Miejska ma podjąć kolejną decyzję, której skutki będą ciążyły przez
kolejne 10 lat.
O słabości tegorocznego budżetu, w którym po stronie dochodów zapisana jest kwota ponad
600 milionów złotych niech świadczy to, że w tym budżecie nie może Pan ograniczyć
wydatków o 10 milionów złotych, co stanowi 1,5 % tegorocznego budżetu.
Jak będą wyglądały budżety naszego miasta w następnych latach, aż strach pomyśleć.
Panie Prezydencie, wysoka rado, szanowni mieszkańcy - miasta to określone terytorium
i żywy w naszym przypadku sto siedemdziesięciotysięczny organizm.
Niektórzy radni w tej kadencji przychodzą na obrady sesji RM i wydaje im się, że przyszli na
festyn. Przyprowadzają dla lepszej rozrywki swoje koleżanki i kolegów, włączają laptop
i bawią się w najlepsze. Mam wrażenie, że nie do końca mają pojęcie, co rada uchwala i tylko
przeszkadzają innym radnym i w ogóle nie zabierają w sposób merytoryczny w ważnych dla
miasta debatach głosu.
Radny, to bardzo poważna i odpowiedzialna funkcja, radny ponosi odpowiedzialność za
dzisiaj i jutro naszego miasta, musi pracować dla miasta, ale musi pracować również nad
swoim rozwojem, nad swoją wiedzą, aby mógł służyć dobrze miastu. Aby pełnić
odpowiedzialne funkcje w organach samorządu nie wolno wskakiwać, jak nie umie się pływać
do głębokiego basenu, bo utopić można nie tylko siebie, ale co gorsza zatopić można całe
miasto.
Z upoważnienia Klubu Radnych WB
Kazimierz Bartkowiak
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Bytom, dnia 09.03.2010 r.
Do protokołu po głosowaniu w imieniu Klubu Radnych WB:
Klub Radnych Wspólnego Bytomia po raz pierwszy w 15 letniej historii naszej pracy
samorządowej nie wziął udziału w głosowaniu i w ten sposób zaprotestował i wyraził swój
zdecydowany sprzeciw w sprawie zadłużania miasta. Klub Radnych Wspólnego Bytomia
podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione w dyskusji i uważa, że trzeci etap remontu
Krytej Pływalni powinien być zrealizowany z środków budżetowych i pozyskanych środków
zewnętrznych bez zaciągania kolejnego kredytu.
Z upoważnienia Klubu Radnych WB
Kazimierz Bartkowiak
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