Protokół z posiedzenia
Komisji Doraźnej powołanej uchwałą nr XXIX/329/17 Rady Gminy Suchy Las
16.08.2017 r., godz. 16:00

Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie posiedzenia.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu KD z dnia 11.04.2017 r.
Wysłuchanie zaproszonych gości.
Zapoznanie się z materiałami.
Wolne głosy i wnioski.
Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Doraźnej W. Majewski otworzył posiedzenie Komisji w dniu
16.08.2017 r. o godzinie 16:00 witając jednocześnie zebranych. Przewodniczący stwierdził
prawomocność obrad, wszyscy członkowie Komisji obecni. W posiedzeniu uczestniczyła
p. Lidia Różańska.
Przewodniczący W. Majewski przedstawił członkom Komisji porządek posiedzenia,
który został jednogłośnie przyjęty. Jednogłośnie przyjęto również protokół z posiedzenia
Komisji z dnia 11.04.2017 r.
Przewodniczący dla przypomnienia odczytał treść korespondencji złożonej przez p. L.
Różańską. Radny K Pilas zapytał jak wyglądał początek tej sprawy, dla której tu się
spotkaliśmy. Pani L. Różańska podkreśliła, że wszystko, co napisała jest aktualne. Sprawa
rozpoczęła się od złożenia przez nią mailowej oferty ubezpieczeniowej w ZGK Sp. z o.o.
Niestety nie otrzymała żadnej informacji zwrotnej. Następnie zaprosiła radnego P. Tyrkę
do swojego biura, aby porozmawiać na temat ubezpieczania przez niego mienia
komunalnego gminnego, co jej zdaniem stoi w sprzeczności z przepisami prawa. Zdaniem
p. L. Różańskiej p. Tyrka zachował się nieetycznie, doszło do nieprzyjemnej wymiany
zadań, podczas której dał do zrozumienia, że jeżeli przestanie już ubezpieczać, to jego
miejsce zajmie p. ……... Dodał również, że w przeszłości pracował w Policji. Na pytanie
Przewodniczącego, czy to co mówił p. Tyrka można było odebrać jako zastraszanie i
groźby, p. Różańska odpowiedziała twierdząco. Podkreśliła również, że ma świadka tej
rozmowy . Zdaniem p. L. Różańskiej radny Tyrka proponował ubezpieczanym najwyższe
cenowo oferty. Był monopolistą na tym rynku. Przewodniczący Komisji poprosił o
przesłanie maila potwierdzającego złożenie oferty do ZGK Sp. z o.o. Pani L. Różańska
oburzona rozmową z p. Tyrką, napisała maila w tej sprawie do Urzędu Gminy. Otrzymała
lakoniczną odpowiedź od Sekretarza Gminy. Przewodniczący poprosił o przesłanie tej
korespondencji.
Przewodniczący poinformował p. L. Różańską, że po wysłuchaniu zainteresowanych,
Komisja zwróci się z prośbą o opinię prawną do zewnętrznej kancelarii. Podziękowano p.
L. Różańskiej za przybycie.

W dalszej kolejności Przewodniczący poinformował o korespondencji złożonej w
omawianej sprawie. Zaznaczył, że na jedno z pism nie otrzymał w ogóle odpowiedzi.
Przewodniczący dodał, że następnego dnia złoży pismo do Wójta w sprawie
ubezpieczania przez p. P. Tyrkę wycieczek szkolnych i przedszkolnych w naszej gminie.
Poinformował również, że zwrócił się do Przewodniczącej Rady Gminy z prośbą o
przygotowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu prac Komisji Doraźnej.
Komisja wyznaczyła termin na 31 października br. Ustalono także, że na kolejnych
posiedzeniach Komisja wysłucha p. P. Tyrkę, a następnie spotka się z Mecenasem H.
Kuligowskim.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji
W. Majewski zamknął posiedzenie o godzinie 16:40 w dniu 16.08.2017 r.
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