Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 29.05.2017 roku.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie gości i członków Komisji.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z 10.05.2017r. i 17.05.2017r.
5. Wnioski pokontrolne – Gazeta Sucholeska oraz Referat Promocji;
6. Analiza finansowa – szkoła przy Konwaliowej (na podstawie informacji od Wójta).
7. Wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Suchy Las z wykonanie budżetu za rok 2016.
8. Sprawy bieżące.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1 – 3.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej G. Łukszo otworzył posiedzenie Komisji. Powitał członków
Komisji oraz stwierdził prawomocność posiedzenia – 4 członków komisji obecnych, 1 nieobecny.
Ad. 4.
Protokoły z posiedzeń Komisji z dnia 10.05.2017 roku i 17.05.2017 roku zostały przyjęte
jednogłośnie.
Ad. 5.
Przewodniczący KR – chciałbym rozpocząć od wniosków pokontrolnych dotyczących Gazety
Sucholeskiej i Referatu Promocji.
Radny M. Przybylski – przygotowałem kilka wniosków o charakterze etyczno – moralnym. W celu
zwiększenia efektywności wydatkowania środków z budżetu Gminy Suchy Las zaleca się:
1) przekazywanie w mediach gminnych rzetelnych i bezstronnych informacji oraz różnorodnych
opinii, a także umożliwianie udziału w debacie publicznej mieszkańcom gminy Suchy Las,
2) dbanie, ażeby wolności wypowiedzi towarzyszyła odpowiedzialność za treść publikacji,
3) dbanie o rzetelność przekazywania informacji, która powinna być nadrzędna wobec interesów
autora lub wydawcy,
4) przestrzeganie zasady, ażeby zauważone błędy i pomyłki były możliwie szybko sprostowane
bez względu na to, czy ktokolwiek wystąpi z takim żądaniem formalnie,
5) przestrzeganie prywatności jakichkolwiek osób występujących w publikacjach.
W związku z wydanymi zaleceniami w punktach 1) – 5) wnioskuje się w terminie do 30.09.2017 r. o
powołanie przez Radę Gminy Suchy Las Rady Programowej Mediów Gminnych, która będzie
organem opiniodawczo – doradczym wójta Gminy Suchy Las. W skład Rady Programowej Mediów
Gminnych wchodzą:
1) przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las,
2) po jednym przedstawicielu klubów radnych Rady Gminy Suchy Las,
3) dwóch wybranych przez ogół sołtysów oraz przewodniczących Zarządów Osiedli
przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy Suchy Las.
Rada Programowa opracowuje wewnętrzny regulamin pracy, który podlega zatwierdzeniu przez
Radę Gminy Suchy Las. Stanowiska Rady Programowej są publikowane w Gazecie Sucholeskiej
oraz na oficjalnej stronie internetowej gminy Suchy Las.

Radny J. Ankiewicz – pamiętam, że temat Rady poruszany był przy okazji omawiania budżetu na
ten rok.
Radny M. Przybylski – należy się zastanowić, czy RPM nie usytuować w statucie gminnym. Należy
to przedyskutować. Skład PRM zmieniałby się co kadencję. Nie generowałaby ona kosztów, bo
byłaby instytucją społeczną.
Radny J. Ankiewicz – myślę, że należy przedyskutować skład RPM. Czy nie byłoby właściwszym,
żeby w jej skład wchodziły osoby spoza rady i spoza zaproponowanych sołtysów.
Radny M. Przybylski – myślałem o ludziach spoza rady, a jednocześnie zorientowanych w
sprawach Gminy. Jak ich wybrać? Podaje Panom moją propozycje do przemyślenia, na następnej
Komisji możemy omówić dalsze propozycje. Chodzi też o to, by Gazeta nie była pismem
propagandowym, gdzie odnotowuje się same sukcesy, a nie widzi się żadnych problemów.
Radny J. Ankiewicz – taka była tradycja tej Gazety. Miała informować, a nie krytykować. Do głosu
dochodzi nowe pokolenie z nowym spojrzeniem.
Przewodniczący KR – mam kilka uwag dotyczących Referatu Promocji. Co do osób pracujących w
referacie, to nie mam żadnych zastrzeżeń. Należy Pani Redaktor ułatwić pracę i wyposażyć w
narzędzia, które zapewnią jej niezależność. To właściwa osoba na właściwym miejscu. Moje
ogólne uwagi co do Promocji, to:
 brak koordynacji działań promocyjnych, działania są bardzo rozproszone, co nie przynosi
żadnych efektów,
 brak księgi znaków, brak zasad użycia herbu Gminy,
 brak strategii promocji – „co chcemy osiągnąć prowadząc działania promocyjne”,
 duża rotacja kadrowa w referacie,
 brak współpracy pomiędzy referatem promocji, Larg i asystentem komunikacji społecznej
w związku z tym mamy też niejasną sytuację budżetową.

Radny M. Przybylski – mamy 3 ośrodki promocyjne: Larg, Referat Promocji i asystenta ds.
komunikacji społecznej. Są to 3 niezależne i bardzo rozproszone ośrodki. Może warto byłoby się
zastanowić nad ich połączeniem.
Radny W. Majewski – powstał film o Gminie, który nie wiadomo dla kogo miał być przygotowany.
W końcu rozdano go w szkołach. Po co go w ogóle robiono?
Przewodniczący KR – nie ma rozróżnienia na promocję wewnętrzną i zewnętrzną.
Radny J. Ankiewicz – czy nie przekazać promocji gospodarczej do Larg i wzmocnić go o jeszcze 1
etat? Musiałaby to być osoba biegła w tematach aktywizacji gospodarczej. Potrzebna jest osoba z
umiejętnością sprzedaży terenów pod inwestycje.
Ad. 6.
Analiza finansowa – szkoła przy Konwaliowej (na podstawie informacji od Wójta).
Przewodniczący KR przekazał członkom Komisji analizę finansową celem zapoznania i omówienia
na kolejnym posiedzeniu.
Ad. 7.
Wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta.

Przewodniczący KR odczytał uwagi z poprzednich protokołów dotyczące wykonania budżetu za
rok 2016.
Radny W. Majewski – wydatki wyły najmniejsze w historii. Nie wydatkowano 12 mln zł. Nie
wykonano ponad 30 zadań.
Radny M. Przybylski – chciałbym zwrócić uwagę, że wpływy do budżetu były na poziomie 92%.
Nie wpłynęło 8% ze 132 planowanych mln zł., co dalej ok 10,5 mln zł. Gdyby to wykonano, to
zwiększyłby się deficyt budżetowy. Czy lepiej wykonać i zwiększyć deficyt? Wiemy skąd wyniknęło
to niewykonanie – nie sprzedanie terenów przy ul. Sprzecznej w Suchym Lesie. Sprzedaż ta nie
wybrzmiała w odpowiedni sposób. Może zawiodła promocja gospodarcza, o której już dziś
mówiliśmy. Z tego względu nastąpił mechanizm rolowania. Jest to łatwe do zdiagnozowania. Do
połowy roku nie wiedzieliśmy też, co będzie działo się w temacie poligonu. Zgodzić się trzeba z
tym, że polityka informacyjna w odniesieniu do inwestycji bardzo kuleje.
Przewodniczący KR poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Suchy Las.
Za udzieleniem absolutorium 1 głos, 1 głos przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu.
Głosowanie zostanie powtórzone na kolejnym posiedzeniu KR.
Ad. 8.
Przewodniczący KR odczytał pismo skierowane do KR od Przewodniczącej Rady w sprawie
Państwa Grewling. Członkowie Komisji postanowili skierować temat do zaopiniowania do radców
prawnych uznając go jako spór prawny.
Ad. 9 - 10.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokółowała:
Justyna Krawczyk

