PR O T O K Ó Ł N r 1/ 2 01 9
z p o s i ed z en i a K O M I S J I R E W I Z Y J N E J
w d n i u 0 4 l u t e g o 2 0 1 9 ro k u
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności, stanowiącą
załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecny na posiedzeniu – Grzegorz Stępniak.

Ponadto w posiedzeniu brali udział:
1. Paweł Królak

Wójt Gminy

2. Sylwester Krawczyk

Sekretarz Gminy

3. Małgorzata Rosa

Przewodnicząca Rady Gminy

Punkt 1.
Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 dokonała Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej – Iwona Machnicka, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła
istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Punkt 2.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka przedstawiła proponowany
porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
4. Wypracowanie projektu planu pracy Komisji na 2019 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ nikt nie zgłosił uwag i wniosków, Przewodnicząca Komisji przeprowadziła
głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.
Członkowie Komisji w głosowaniu 6 głosami „za” jednogłośnie przyjęli przedstawiony
porządek posiedzenia.

1

Punkt 3.
W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu – wybór Zastępcy
Przewodniczącego Komisji.
Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zgłosił kandydaturę – Jarosława Budka. Radny
wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
Wobec tego przystąpiono do głosowania, w wyniku którego, stosunkiem głosów: 5 głosów „za”
przy
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głosie

„wstrzymującym

się”,

Jarosław

Budek

został

wybrany

Zastępcą

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Uchwała potwierdzająca wybór stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4.
Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do dyskusji nad wypracowaniem projektu
planu pracy Komisji na 2019 rok.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka przedstawiła następujące
propozycje tematów do ujęcia w planie pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok – z podziałem na
poszczególne kwartały tj.
1) Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji oraz ustalenie planu pracy Komisji – I kwartał
2) Kontrola inwestycji - budowa stacji uzdatniania wody w Cielądzu – przetargi i rozliczenia
finansowe - I kwartał
3) Kontrola zimowego utrzymania dróg – ilość kilometrów objętych odśnieżaniem bieżącym, i
inwestycyjnym, karty godzin pracy i kilometry posypywanych dróg – propozycja na I kwartał
4) kontrola sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
informacji o stanie mienia Gminy, zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy za 2018 rok i
wypracowanie wniosku dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy – II kwartał
5) kontrola z zakresu gospodarki odpadami - ilość odpadów zmieszanych oddanych na
wysypisko, ilość odpadów zebranych selektywnie, w tym bioodpadów, wpływ ilości odpadów na
koszt wywozu, Radny Jarosław Budek dodał, by dopisać jeszcze - ilość złożonych deklaracji a
liczba mieszkańców

6) kontrola postępowań przetargowych wraz z ich wykonaniem – stacja uzdatniania wody i boisko w
Cielądzu
7) Kontrola wydatkowania środków na zadania realizowane z funduszu sołeckiego w 2019 roku.
Członek Komisji Jarosław Budek zaproponował, by przetargi zrobić w jednym czasie.
Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zauważyła, że fundusz sołecki powinien być dopiero po
wrześniu.
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Zdecydowano zatem, by boisko w Cielądzu przesunąć na I kwartał i połączyć z kontrolą inwestycji stacją uzdatniania wody.

Następnie Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zaproponował, by członkowie Komisji
zgłosili swoje propozycje tematów kontroli.
Członek Komisji Jadwiga Mantorska wnioskowała, by ująć inwestycję dotyczącą oczyszczalni
ścieków.
Sekretarz wyraził zdanie, że informację na ten temat przedstawi na wspólnym posiedzeniu
komisji.
Członek Komisji Jadwiga Mantorska zaproponowała, by dokonać kontroli projektu dotyczącego
Domu w Gułkach – pod kątem liczby i wieku mieszkańców, na jaki okres przewidziana jest
realizacja tego projektu, przetargi na obsługę psychologiczną, wskazanie osiągniętych efektów.
Ustalono, żeby temat ten ująć w III kwartale.
Radny Jarosław Budek zaproponował, by do tematu Gułek dodać jeszcze inny temat z zakresu pomocy
społecznej np. koszty utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej.
Na IV kwartał ustalono kontrolę wydatkowania środków na zadania realizowane z funduszu sołeckiego
w 2019 roku. Szczegółowy zakres będzie określany będzie przy formułowaniu zawiadomienia na
posiedzenie.

Wypracowany przez Komisję projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Radna Jadwiga Mantorska zabierając głos w tym punkcie stwierdziła, że Komisja
Rewizyjna jest tylko atrapą. Bo jak można kontrolować i jednocześnie opiniować i zatwierdzać.
W Komisji Rewizyjnej na siedmiu członków - pięciu jest z Komisji Budżetowej. Zapytała, jak
sędzia może być sędzią we własnej sprawie.
Radny Sylwester Stefański zauważył, że przecież jako Komisja Budżetowa nie mają
wpływu na niektóre sprawy i podał przykład przetargów.
Radny Jarosław Budek zaznaczył natomiast, że opiniują uchwały, które potem
zatwierdza Rada, ale przecież ich nie wykonuje - tylko Wójt. To właśnie Komisja Rewizyjna
sprawdza, czy dobrze jest uchwała wykonana.
Punkt.5.
W sprawach różnych podjęto następujące tematy.
Radna Jadwiga Mantorska wyraziła zdanie, że ciągle uważa, że powinna być zapraszana
na wspólne posiedzenia Komisji. To jest jej wniosek. Stwierdziła też, że nie chce należeć do
Komisji Budżetowej, ani do Oświaty. Chce natomiast uczestniczyć w posiedzeniach komisji
wspólnych, gdyż są to posiedzenia wspólne, a tylko nazwy wstawione są inne.
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Przewodnicząca Rady zaznaczyła, że posiedzenia tych Komisji mogą się odbywać
oddzielnie, lecz szanując czas Wójta, Sekretarza i innych osób, odbywają się wspólnie.
Radna Jadwiga Mantorska uważa, że jest to złośliwe i że specjalnie jest niezapraszana na
wspólne posiedzenia.
Radna Ewa Kwiatkowska- Kielan wyraziła natomiast zdanie, że wyniknęła taka sytuacja,
gdyż był niezrozumiały temat mimo, iż Pani mówiła, że jest świadoma.
Radna Jadwiga Mantorska stwierdziła natomiast, że wystarczy zastosować się do
paragrafu 56 Statutu i zapraszać komisje stałe.
Radna Ewa Kwiatkowska- Kielan zaprzeczyła, że było to celowe działanie.
Radny Sylwester Stefański również oświadczył, że nie było to zrobione złośliwie.
Podobnie stwierdzili pozostali członkowie Komisji.
Wyjaśniono w tym miejscu, że każda komisja powinna mieć swoją autonomię,
a zarzucano między innymi takie rozwiązanie, jak wspólne posiedzenie komisji. Musi być
bowiem oddzielny protokół, odrębne głosowania przez każdą komisję – mimo, iż razem to się
odbywa.
Na uwagę Radnej Jadwigi Mantorskiej, że w tych posiedzeniach uczestniczą
przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Przewodnicząca
Rady Małgorzata Rosa podkreśliła, że uczestniczą ale jako członkowie Komisji Budżetowej lub
Oświaty.
Radny Jarosław Budek dodał, że w porządku posiedzeń nie ma tematu kontroli, czy
rozpatrywania skargi, więc te Komisje nie mogą uczestniczyć.
Radna Jadwiga Mantorska stwierdziła, że jeśli Komisja Budżetowa czy Oświatowa
zbierają się oddzielnie, to wówczas jest inaczej, ale gdy jest organizowane wspólne posiedzenie,
to uważa, że powinna być zapraszana.
W dyskusji nad tematem poruszonym przez Radną Jadwigę Mantorską zabrał głos
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Podkreślił, że przy opracowywaniu Statutu wzięto pod
uwagę, by zabezpieczyć kworum oraz dostęp wszystkich radnych do informacji oraz, aby radny
mógł uczestniczyć w obszarze kontroli i w jednej z tych dwóch pozostałych komisji.
Odnosząc się do wspólnych posiedzeń komisji wyjaśnił, iż w praktyce to wygląda tak, że
to porządek sesji wyznacza jak gdyby, które komisje powinny się odbyć, ale najczęściej jest tak,
że jest decyzja, by komisje obradowały wspólnie. Komisja Rewizyjna nie może natomiast brać
udziału w tych posiedzeniach, gdyż ma stricte określone zadanie – funkcję kontrolną. Komisja
Skarg, Wniosków i Petycji też ma konkretne zadania. Zaznaczył, że nie ma cienia wątpliwości,
że coś nie tak jest pod kątem prawnym w tym Statucie i uważa, że wszystko było przemyślane.
Radna Jadwiga Mantorska zaprzeczała, jakoby neguje zapisy Statutu.
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W dalszej części kontynuowana była dyskusja nad udziałem Radnej w komisjach, w tym
min. o propozycji odwołania jej z Komisji Rewizyjnej a powołanie do innej Komisji np.
Budżetowej. Stwierdzono jednak, że Radna musi na takie rozwiązania wyrazić zgodę.
Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka poruszyła na posiedzeniu sprawę zapisu w
uchwale o dietach radnych, który pozbawia przewodniczących komisji prawa do zwiększonej
diety, gdy uczestniczą w sesji i są członkami innych komisji, a dowartościowani są tylko wtedy,
gdy prowadzą swoje komisje. Przykro jej, że nikt jej nie zwrócił na ten zapis uwagi, gdyż gdyby
wiedziała, to zabrałaby w tej kwestii głos.
Sekretarz wyjaśnił, iż w związku z orzecznictwem sądów dieta musi być zróżnicowana
w zależności od pełnionej funkcji. Dlatego Przewodniczący komisji otrzymuje zwiększenie, bo
wnosi wkład w przygotowanie i prowadzenie komisji, a gdy jest zwykłym członkiem, to nie
otrzymuje tego zwiększenia.

Punkt 6.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona
Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 11:30.
Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej
Iwona Machnicka
Protokołowała:
Bogusława Kobacka
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