Protokół z posiedzenia
Komisji Doraźnej powołanej uchwałą nr XXIX/329/17 Rady Gminy Suchy Las
05.09.2017 r., godz. 09:00

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

Otwarcie posiedzenia.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu KD z dnia 28.08.2017 r.
Wysłuchanie byłego Prezesa ZGK Sp. z o.o. W. Dolaty.
Wolne głosy i wnioski.
Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1-3
Przewodniczący Komisji Doraźnej W. Majewski otworzył posiedzenie Komisji w dniu
05.09.2017 r. o godzinie 09:00, witając jednocześnie zebranych. Przewodniczący
stwierdził prawomocność obrad, wszyscy członkowie Komisji obecni. W posiedzeniu
uczestniczył również były Prezes ZGK Sp. z o.o. W. Dolata.
Przewodniczący W. Majewski przedstawił członkom Komisji porządek posiedzenia,
wprowadzając jednocześnie zmianę – wykreślenie pkt 4. Nowy porządek został przyjęty
jednogłośnie.
Ad. 5
Przewodniczący Komisji w kilku słowach przypomniał podstawę prawną działania
Komisji Doraźnej oraz cel, w jakim została powołana.
Na wstępie Przewodniczący Komisji zapytał p. W. Dolatę, czy w ZGK były spisane
zasady wyboru ubezpieczyciela. Pan W. Dolata poinformował, że za jego kadencji nie było
pisemnych uregulowań. Na pytanie radnego K. Pilasa w sprawie sposobu wyboru p. P.
Tyrki jako ubezpieczyciela, W. Dolata odpowiedział, że został on wyłoniony na podstawie
przeprowadzonych zapytań ofertowych. Dodał, że na początku Spółka była ubezpieczana
przez PZU, następnie przez inną firmę, której nazwy nie pamięta i na końcu przez p. P.
Tyrkę. Radny K. Pilas stwierdził, że z relacji Prezesa ZGK p. J. Świerkowskiego wynikało, że
p. P. Tyrka miał najwyższe ceny. W jaki więc sposób wygrywał zapytania ofertowe? Pan
W. Dolata odpowiedział, że należy to sprawdzić w dokumentacji. Radny K. Pilas dodał, że
dziwi go fakt, że przyjęto ofertę radnego, skoro na sesjach głosował w sprawie pieniędzy
dla Spółki, którą ubezpieczał. Przewodniczący poprosił o podanie czasu, od którego
Spółka była w ogóle ubezpieczana. Pan W. Dolata poinformował, że były to lata 20042005. Przewodniczący zapytał, czy w Spółce powinny być jeszcze dokumenty dotyczące
zapytań ofertowych i wyboru ubezpieczyciela. Pan W. Dolata odpowiedział twierdząco.
Przewodniczący dodał, że już raz zadał pytanie w sprawie tych dokumentów i otrzymał
odpowiedź negatywną. Na pytanie Przewodniczącego, kto decydował o wyborze
ubezpieczyciela, Pan W. Dolata poinformował, że albo on sam, albo komisja przetargowa.

Należy to sprawdzić w dokumentacji. Dodał, że oferta była wybierana spośród dwóch
oferentów.
Podziękowano p. W. Dolacie za udział w posiedzeniu.
Ad. 6/7
Następnie radny K. Pilas złożył wniosek o przedłożenie pełnej dokumentacji
przetargowej na ubezpieczanie ZGK, która dostępna jest w zasobach Spółki. Komisja
zastanawiała się, czy rozpatrywać sprawę od 2014 r., czy cofnąć się do poprzedniej
kadencji. Przewodniczący Komisji ustali szczegóły z Mecenasem. Głosowanie nad
wnioskiem – jednogłośnie za.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji
W. Majewski.
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