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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie wniosków i zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli 
funkcjonowania Centrum Dziedzictwa Szkła 

 Na podstawie art.18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r., poz.559 z póżn.zm.) w związku  z 
§ 88 ust.3 i ust.4 Statutu Miasta Krosna stanowiącego załącznik do uchwały Nr 
LVI/1022/10 Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie Statutu 
Miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r., poz. 2119 z późn. 
zm.) oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Rady 
Miasta Krosna z dnia 12 stycznia 2023  r. z kontroli funkcjonowania Centrum 
Dziedzictwa Szkła, 

uchwala  się, co następuje: 
§ 1. Przyjmuje się następujące wnioski  pokontrolne: 
1. Spółka corocznie przedstawia sprawozdania z działalności i 

sprawozdania finansowe na sesjach Rady Miasta Krosna. 
2. Faktyczny zakres działalności Spółki różni się nieco od deklarowanego 

(np.nie jest prowadzona informacja turystyczna,Spółka nie jest organizatorem 
turystyki). 

3. Spółka utrzymuje płynność finansową mimo, że notuje ona ujemne 
wyniki finansowe, gdyż nie jest w stanie wygenerować odpowiedniej nadwyżki 
sprzedaży ponad ponoszone koszty operacyjne. Spółka nie jest 
samowystarczalna pod względem płynnościowym, w rezultacie czego 
występują dopłaty właścicielskie. 

4. Głównymi czynnikami kosztotwórczymi Spółki są koszty osobowe i ceny 
mediów. 

5. Rada Nadzorcza Spółki zbiera się regularnie, obradując nad istotnymi dla 
funkcjonowania Spółki zagadnieniami. 

6. Spółka uczestniczyła w wydarzeniach medialnych, które nie niosły za 
sobą żadnych kosztów. Centrum Dziedzictwa Szkła ponosi koszty organizując 
bądź współorganizując wydarzenia, na których się promuje (wystawy, 
wernisaże itp.) 
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7. Wejście na obiekty Spółki (budynek główny i piwnice przedprożne) co do 
zasady jest płatne. Spółka oferuje szereg ulg, w tym m.in. dla emerytów, osób 
posiadających Kartę Dużej Rodziny czy Krośnieńską Kartę Mieszkańca oraz 
osób niepełnosprawnych. 

8. Zwiedzanie CDS odbywa się w sposób zorganizowany o pełnych 
godzinachi zawsze z przewodnikiem. Mimo to, ze względu na możliwe różne 
sposoby zwiedzania, trudno jest precyzyjnie oszacować ilość i rodzaj 
zorganizowanych grup korzystających z obiektów Spółki w dłuższym 
przedziale czasu. 

9. Komisja nie była w stanie ustalić, jaką część odwiedzających CDS, 
stanowią turyści spoza Krosna. Jest to o tyle istotne, że wg Prezesa Spółki, 
skala obciążeń Miasta jest niewspółmiernie niska w stosunku do korzyści jakie 
przynosi ona dla Krosna (noclegi, korzystanie z lokali gastronomicznych, 
wizerunkowe). 

10. Podczas realizacji projektu nie zwrócono uwagi na konieczność 
odzysku ciepła i zastosowania alternatywnych źródeł zasilania. 

11. W czasie kilkunastu lat działania CDS przyczyniło się (głównie przez 
wydarzenia medialne) do zwiększenia rozpoznawalności Krosna, jako miasta 
szkła. Z drugiej strony CDS jest najczęściej wskazywaną przez mieszkańców 
Krosna instytucją, która powoduje zbyt duże obciążenie finansowe miasta. 

12. W ostatnich latach dopłaty Właściciela do CDS nieznacznie spadały. 
13. Komisja nie była w stanie jednoznacznie określić, jaka forma 

funkcjonowania Centrum Dziedzictwa Szkła, byłaby najkorzystniejsza 
ekonomicznie dla Właściciela instytucji. 

14. Ze względu na duże kwoty, wydawane corocznie przez miasto Krosno 
na dofinansowanie CDS, należałoby rozważyć zmianę właściciela Spółki. 

§ 2. Przyjmuje się następujące zalecenia pokontrolne: 
1. Spółka powinna w większym zakresie wychodzić ze swoją ofertą 

produkcyjną do instytucji przyznających różne nagrody i wyróżnienia 
(produkcja towarów,które mogłyby być wręczane na różnych uroczystościach 
lub zawodach sportowych). 

2. Prowadzić analizę przekroju odwiedzających CDS. 
3. Zwiększyć ilość produktów CDS wręczanych przez władze Krosna przy 

różnych okazjach (nagrody, upominki itp.) 
4. Przeprowadzić, przy pomocy instytucji zewnętrznej, analizę ekonomiczną 

różnych form działalności CDS. 
5. Rozważyć zmianę właściciela Spółki. 
§ 3. O sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych należy 

powiadomić Radę Miasta Krosna  w terminie do 31 grudnia 2023 r. 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 
 

do projektu uchwały w sprawie wniosków i zaleceń pokontrolnych 
wynikających  z kontroli  funkcjonowania Centrum Dziedzictwa Szkła. 
 
 

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Krosna, zgodnie z planem pracy dokonała kontroli 
funkcjonowania Centrum Dziedzictwa Szkła. 
. 

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół pokontrolny, który został 
przedstawiony kontrolowanemu  tj. Prezydentowi Miasta Krosna . 

Do przedstawionego protokołu zawierającego wnioski  i zalecenia pokontrolne 
kontrolowany wniósł  wyjaśnienia. 

W związku z powyższym członkowie Komisji opracowali projekt uchwały zawierający 
następujące  wnioski  i zalecenia pokontrolne : 
 

 

WNIOSKI : 
 

1. Spółka corocznie przedstawia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowe 
na sesjach Rady Miasta Krosna. 

2. Faktyczny zakres działalności Spółki różni się nieco od deklarowanego (np. nie jest 
prowadzona informacja turystyczna, Spółka nie jest organizatorem turystyki). 

3. Spółka utrzymuje płynność finansową mimo, że notuje ona ujemne wyniki finansowe, 
gdyż nie jest w stanie wygenerować odpowiedniej nadwyżki sprzedaży ponad 
ponoszone koszty operacyjne. Spółka nie jest samowystarczalna pod względem 
płynnościowym, w rezultacie czego występują dopłaty właścicielskie. 

4. Głównymi czynnikami kosztotwórczymi Spółki są koszty osobowe i ceny mediów. 
5. Rada Nadzorcza Spółki zbiera się regularnie, obradując nad istotnymi dla 

funkcjonowania Spółki zagadnieniami. 
6. Spółka uczestniczyła w wydarzeniach medialnych, które nie niosły za sobą żadnych 

kosztów. Centrum Dziedzictwa Szkła ponosi koszty organizując bądź 
współorganizując wydarzenia, na których się promuje (wystawy, wernisaże itp.) 

7. Wejście na obiekty Spółki (budynek główny i piwnice przedprożne) co do zasady jest 
płatne. Spółka oferuje szereg ulg, w tym m.in. dla emerytów, osób posiadających 
Kartę Dużej Rodziny czy Krośnieńską Kartę Mieszkańca oraz osób 
niepełnosprawnych. 

8. Zwiedzanie CDS odbywa się w sposób zorganizowany o pełnych godzinach                
i zawsze z przewodnikiem. Mimo to, ze względu na możliwe różne sposoby 
zwiedzania, trudno jest precyzyjnie oszacować ilość i rodzaj zorganizowanych grup 
korzystających z obiektów Spółki w dłuższym przedziale czasu. 

9. Komisja nie była w stanie ustalić, jaką część odwiedzających CDS, stanowią turyści 
spoza Krosna. Jest to o tyle istotne, że wg Prezesa Spółki, skala obciążeń Miasta 
jest niewspółmiernie niska w stosunku do korzyści jakie przynosi ona dla Krosna 
(noclegi, korzystanie z lokali gastronomicznych, wizerunkowe). 

10. Podczas realizacji projektu nie zwrócono uwagi na konieczność odzysku ciepła                      
i zastosowania alternatywnych źródeł zasilania. 

11. W czasie kilkunastu lat działania CDS przyczyniło się (głównie przez wydarzenia 
medialne) do zwiększenia rozpoznawalności Krosna, jako miasta szkła. Z drugiej 
strony CDS jest najczęściej wskazywaną przez mieszkańców Krosna instytucją, 
która powoduje zbyt duże obciążenie finansowe miasta.  

12. W ostatnich latach dopłaty Właściciela do CDS nieznacznie spadały. 
13. Komisja nie była w stanie jednoznacznie określić, jaka forma funkcjonowania 

Centrum Dziedzictwa Szkła, byłaby najkorzystniejsza ekonomicznie dla Właściciela 
instytucji. 

14. Ze względu na duże kwoty, wydawane corocznie przez miasto Krosno na 
dofinansowanie CDS, należałoby rozważyć zmianę właściciela Spółki. 
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ZALECENIA : 

 

1. Spółka powinna w większym zakresie wychodzić ze swoją ofertą produkcyjną 
do instytucji przyznających różne nagrody i wyróżnienia ( produkcja towarów, 
które mogłyby być wręczane na różnych uroczystościach lub zawodach 
sportowych). 

2. Prowadzić analizę przekroju odwiedzających CDS. 
3. Zwiększyć ilość produktów CDS wręczanych przez władze Krosna przy 

różnych okazjach (nagrody, upominki itp.) 
4. Przeprowadzić, przy pomocy instytucji zewnętrznej, analizę ekonomiczną 

różnych form działalności CDS. 
5. Rozważyć zmianę właściciela Spółki. 
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