Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 19.04.2017 roku.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 12.04.2017 roku.
Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za 2016 rok - wydatki.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 – 3.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej G. Łukszo otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Powitał
członków Komisji i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność posiedzenia – 4 członków
komisji obecnych, 1 nieobecny.
Ad. 5.
Na Komisji obecne były: Justyna Radomska – Kierownik Referatu Komunalnego oraz Aurelia
Szczęsna – Kierownik Referatu Budowlano – Inwestycyjnego.
Radny M. Przybylski zwrócił się z pytaniem do p. Radomskiej – co sprawiło szczególną trudność w
wykonaniu zadań Pani referatowi w realizacji wydatków w 2016 roku?
Pani J. Radomska – nie było takich zadań, które byłyby na tyle trudne, że nie można byłoby ich
wykonać.
Na posiedzenie Komisji przybył radny J. Ankiewicz.
Radny M. Przybylski poprosił p. Radomską o wyjaśnienia w poszczególnych
paragrafach/zadaniach dotyczących zakresu zadań Referatu Komunalnego. Po uzyskaniu
objaśnień radny M. Przybylski zwrócił uwagę na potrzebę wyjaśnienia następujących pozycji z
wydatków budżetowych:








75022 – SEK/BR/2015/3 – komisja rewizyjna – wynagrodzenie ekspertów przy kontrolach
(prośba o uszczegółowienie wydatków),
75075 - PG/2015/0002 – zakup usług związanych z promocją gospodarczą Gminy Suchy Las
(prośba o uszczegółowienie wydatków),
75095 – 4150 – dopłaty w spółkach prawa handlowego (prośba o uszczegółowienie
wydatków),
75095 – RK/2016/0023 – akcja „anty reklamowa” (nie wykonano zadania),
75095 – RF/2014/05 – obsługa projektu unijnego 8.3 – w ramach utrzymania trwałości
projektu (prośba o uszczegółowienie wydatków),
75495 – BI/2016/0018 – dofinansowanie monitoringu na Łysym Młynie (nie wykonania
zadania),
75495 – RF/2016/0007 – monitoring gminny (prośba o uszczegółowienie wydatków),







80113 – 4300 – zakup usług pozostałych (prośba o uszczegółowienie wydatków),
85195 – OG/0026 – Karta Dużej Rodziny – gminna (nie wykonano zadania),
85195 – OG/0028 – profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Suchy Las (niski poziom
wykonania zadania),
90002 – 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (prośba o uszczegółowienie
wydatków),
92109-4270/BI/2016/Z/0014 – Złotniki – remont budynku filii bibliotecznej i świetlicy
wiejskiej przy ul. Żukowej (niski poziom wykonania, a nie wykonano barierek na tarasie, co
zagraża bezpieczeństwu przede wszystkim dzieci).

Radny W. Majewski analizując załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy
Las za rok 2016 – wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Suchy Las w roku 2016, poprosił o
objaśnienia p. A. Szczęsną dotyczące ponad 40 zadań. Pani Kierownik poinformowała radnych na
jakim etapie są przywołane inwestycje.
Radny W. Majewski – 75495 - BI/2016/0019 – projekt monitoringu w Gminie Suchy Las na bazie
powstałej koncepcji. Na jakim etapie jest ta inwestycja?
Pani A. Szczęsna – koncepcja wymaga doprecyzowania w temacie zasilania kamer i sieci
światłowodowej. Mamy ok. 15 punktów przygotowanych do realizacji. Wymagają one dużych
nakładów, bo niektórym punktom należy zmienić lokalizację. Zrealizować też należy przeniesienie
serwera z OPS-u.
Radny W. Majewski – od początku powstania tego zadania, wskazywaliśmy na konieczność
podzielenia tej inwestycji na 2 etapy – wykonalny (projekt i realizacja - małe zakresy projektoworealizacyjne) oraz niewykonalny odwrotnie (tzn. wymagający większych nakładów czasowofinansowych w ramach samego projektu i później realizacji). Jesteśmy jedną z niewielu gmin,
która wykonuje kanalizację teletechniczną pierwotną. Wielokrotnie powtarzałem, że należy w
wielu przypadkach zastosować mikrokanalizację - jest to system kanalizacji kablowej oparty o rury
małej średnicy, co w dużym stopniu obniża koszty budowy sieci.
Pani J. Radomska – w Zielątkowie nie mamy kanalizacji i nasza będzie pierwsza. Zależy nam na
tym, żeby nikt nam nowo wybudowanych dróg i chodników nie rozkopywał.
Radny W. Majewski - wielokrotnie sugerowałem aby podczas budowy/przebudowy drógchodników, zastosować wyprzedzająco ,,położnie" rury osłonowej, która w przyszłości może
umożliwić przeprowadzenie dowolnego medium w obrębie danej inwestycji. Tak było także przy
budowie skrzyżowania ul. Sucholeska - Powstańców Wlkp. - Perłowa, gdzie dzisiaj jest problem z
oświetleniem w/w skrzyżowania.
Radny W. Majewski – budżet został zrealizowany na poziomie 68 %. Jest to bardzo niski wskaźnik.
Nie wykonano ponad 30 zadań z budżetu 2016 roku i należy nadmienić, iż nadal nie wykonano
ponad 20 zadań budżetu 2015 roku i wcześniejszych.
Proponuję sformułować wniosek o większą i szerszą informację dotyczącą realizacji zadań. Gdyby
takie informacje były na stronie internetowej i w BIP, to rozwiązałoby to problem ciągłych pytań i
ułatwiłoby prace referatu budowlano – inwestycyjnego oraz innych referatów.
Przewodniczący G. Łukszo – skarga na wójta, która została uznana za zasadną dotyczyła zadań
realizowanych przez Pani (A. Szczęsna) referat. To zła polityka informacyjna do tego
doprowadziła.

Radny M. Przybylski – szereg inwestycji rozpisano i przełożono ze względu na opłatę poligonową.
Pani A. Szczęsna – staraliśmy się poprawić kwestie informacyjne. Faktycznie, bardzo by nas to
odciążyło. Staramy się na bieżąco odpowiadać na wszystkie pytania.
Ad. 6.
Przewodniczący G. Łukszo – na następnej komisji zajmiemy się skargą na Wójta wniesioną przez
OSP.
Radny M. Przybylski – czy to pismo wyczerpuje znamiona skargi?
Radny W. Majewski – każde tego typu pismo powinno trafić do mecenasa z prośbą o opinię i
klasyfikację prawną.
Radny J. Ankiewicz – na poprzedniej komisji mówiłem, że sformułuje wniosek dotyczący rejonu ul.
Sprzecznej w Suchym Lesie. Chciałbym ten temat najpierw omówić z Wójtem i dopiero wtedy
przedstawić Panom wniosek.
Ad. 4.
Protokół z Komisji z dnia 12.04.2017 został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 7 - 8.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokółowała
Justyna Krawczyk

