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Pan Jakub Eltman
Radny Miasta Konina

Szanowny Panie Radny.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego w sprawie zmian cen za korzystanie
z obiektów sportowych MOSiR informuję, że po wprowadzeniu zmian w cenniku, Pan Witold
Nowak – zastępca prezydenta miasta oraz Pani Ewa Kulczyńska – dyrektor Miejskiego
Ośrodka

Sportu

i

Rekreacji

w

Koninie

prowadzili

wiele

rozmów,

zarówno

z przedstawicielami stowarzyszeń realizującymi zadania miasta na podstawie decyzji
Prezydenta Miasta Konina, jak i klubami sportowymi.
Każdy reprezentant (prezes, trener), który wykazał wolę dyskusji został zaproszony na
spotkanie, na którym przedstawiona została analiza ubiegłorocznej współpracy oraz w sposób
klarowny zostały przedstawione argumenty przemawiające za wzrostem cen za użytkowanie
miejskich obiektów sportowych. W dyskusji wskazano wiele czynników leżących u podstaw
do zmiany cennika, między innymi:
 niezwykle wysoki wzrost cen za dostawę energii elektrycznej w grupie zakupowej:
ponad 60% w stosunku do poprzedniej umowy na lata 2018-2019,


wzrost opłat za dostawę ciepła na przestrzeni 2019 roku o 2,25%,



podwyżka płacy minimalnej na poziomie 15,6% oraz wzrost minimalnej stawki
godzinowej z 14,70 zł. do 17 zł .

Przedstawiciele klubów i stowarzyszeń ze zrozumieniem odnosili się do argumentów
i w wielu przypadkach proponowali rozwiązania satysfakcjonujące obie strony.
Z uwagi na termin (20 listopada 2019 r.) wyłonienia dostawcy prądu dla grupy zakupowej,
w tym MOSIR Konin na 2020-2021 rok oraz czas potrzebny na przeliczenie, skonstruowanie
cennika, a także okres świąteczno-noworoczny, przed opublikowaniem cennika nie
przeprowadzono konsultacji, zasygnalizowano jedynie w środowisku sportowym konieczność
zmian cen z uwagi na informacje o zapowiadanym wzroście cen i usług. Dodatkowo
przeprowadzenie konsultacji w tak zróżnicowanym środowisku pod względem zarówno
uprawianych dyscyplin jak i potrzeb w ocenie dyrektor MOSIR-u nie doprowadziłoby do
wypracowania w tak krótkim czasie kompromisu czy jednomyślności. Mając materiał do
dyskusji - nowy cennik, każdy zainteresowany mógł (może) odnieść się do zaproponowanej
regulacji cen. Nadmienię, że dotychczas środowisko sportowe współpracowało z MOSIR na
stawkach o ogromnej rozpiętości cenowej od 7,20 zł do 120 zł za 1 godz. użytkowania hali.
Na chwilę obecną miejskie obiekty sportowe, tak jak dotychczas, cieszą się dużym
zainteresowaniem, a nowy cennik wprowadza przejrzysty i równy dostęp do obiektów
sportowych dla poszczególnych dyscyplin sportowych.
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