Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.04.2016 r., godz. 16:00
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
Analiza wykonania budżetu za rok 2015.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji G. Łukszo otworzył posiedzenie Komisji w dniu 27.04.2016 r.
o godzinie 16:00 witając jednocześnie członków Komisji. Następnie Przewodniczący
stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności – 4 członków Komisji
obecnych na posiedzeniu (radny J. Ankiewicz – nieobecny).
Następnie Komisja, na wniosek Przewodniczącego jednogłośnie przyjęła porządek
posiedzenia.
W dalszej kolejności miało miejsce głosowanie nad przyjęciem protokołów z posiedzeń
Komisji w następujących dniach:
- 28 grudnia 2015 r.,
- 30 grudnia 2015 r.,
- 20 kwietnia 2016 r.
Powyższe protokoły zostały przyjęte jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji G. Łukszo poinformował członków Komisji, że w najbliższych
tygodniach będą się głównie zajmować analizą wykonania budżetu gminy za rok 2015.
Przewodniczący zaznaczył, że w kwestii wykonania budżetu już wypowiedziała
się Regionalna Izba Obrachunkowa. Przewodniczący Komisji odczytał członkom Komisji
fragmenty opinii RIO.
Przewodniczący podkreślił, że Komisja do 15.06.2016 r. musi przedstawić swoje
stanowisko w kwestii wykonania budżetu za rok 2015 do RIO. Pod koniec maja br. na jedno
z posiedzenie Komisji planowane jest zaproszenie Wójta Gminy oraz Skarbnik Gminy.
Radny M. Jankowiak zaproponował podział prac w Komisji nad analizą budżetu według
kryteriów, które zastosowała Komisja w roku ubiegłym. Poszczególni radni będą zajmować
się analizą budżetu z podziałem na dochody i wydatki, w tym na wydatki majątkowe
i bieżące, a Przewodniczący analizował będzie uchwały i zarządzenia dotyczące zmiany
budżetu.
Następnie radni zajęli się ustalaniem harmonogramu kolejnych posiedzeń w maja br.
i zakresu tematycznego poszczególnych posiedzeń. Ustalono, że kolejne posiedzenia planuje
się w dniu 11, 18 i 23 maja 2016 r.
Radny M. Przybylski zaproponował, aby na posiedzeniu w dniu 11 maja br. odbyło
się spotkanie z W. Kaczmarkiem – biegłym kosztorysantem, który przygotowuje stosowne
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opinie na potrzeby kontroli remontów w placówkach oświatowych w 2015 r., którą realizuje
Komisja Rewizyjna, zaś na kolejnym posiedzeniu Komisji powinno mieć miejsce spotkanie
z autorem kosztorysów, aby ten miał szansę odnieść się do ewentualnych uwag biegłego.
Przewodniczący G. Łukszo poinformował, że na posiedzeniach w maju br. poza analizą
wykonania budżetu za 2015 r. Komisja będzie się również zajmowała skargą p. Grewling
na Wójta Gminy i w tej kwestii Komisja będzie się jeszcze konsultowała z radcą prawnym
Urzędu Gminy mec. H. Kuligowskim.
Następnie radni zajęli się formułowaniem wniosków pokontrolnych i zaleceń z kontroli
inwestycji zrealizowanych w 2015 r. Przedmiotem kontroli były dwie inwestycje
w Biedrusku, tj. budowa chodnika w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych i modernizacja
ul. Zjednoczenia.
Wśród wniosków pokontrolnych radni wymienili:
- konieczność polepszenia polityki informacyjnej wobec społeczeństwa w zakresie inwestycji,
tj. przekazywanie mieszkańcom rzetelnej informacji z podaniem harmonogramu prac,
stworzenie zakładki na stronie internetowej Gminy „inwestycyjne zadania budżetowe”, gdzie
takie informacje można by w łatwy i czytelny sposób odnaleźć, umieszczanie tego rodzaju
informacji na gminnym profilu na FB,
- racjonalny montaż biało – czerwonych barierek odgradzających, ponieważ wydaje się,
że montowane są one w zbyt dużych ilościach,
- skrócenie czasu, w którym inwestycja ma zostać zrealizowana,
- zwiększenie bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem prac w terenie przez
pracowników Referatu Inwestycyjno – Budowlanego, pomimo nadzoru, który pełnią
zewnętrzni inspektorzy nadzoru, gdyż nadzór ten jest niewystarczający,
- potrzeba zatrudnienia dodatkowego pracownika do Referatu Inwestycyjno – Budowlanego,
co pozwoli m.in. na przeprowadzanie przez pracowników tego Referatu częstszych kontroli
w terenie,
- większa dbałość o podpisywanie umów przez wszystkie strony.
Radni dyskutowali nad zasadnością montażu barierek odgradzających w ramach
realizowanych inwestycji, zwłaszcza w zakresie budowy dróg rowerowych. Radny
W. Majewski podał przykład wysokiej skarpy przy ul. Obornickiej/ Nektarowej, gdzie
z uwagi na mogące występować okresowo niebezpieczeństwo oblodzenia chodnika
lokalizacja tego rodzaju barierek jest uzasadniona, ale stosowania tych barierek nie należy
nadużywać, ponieważ niekiedy w niepotrzebny sposób podnoszą one koszty inwestycji.
W związku z brakiem innych głosów i wniosków w dyskusji Przewodniczący Komisji
G. Łukszo zamknął posiedzenie o godzinie 17:05 w dniu 27.04.2016 r.

Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Grzegorz Łukszo
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