Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 27.09.2017 roku.
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie gości i członków Komisji.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Przyjęcie protokołów z 6 oraz 13 czerwca 2017 r.
6. Uzasadnienie do projektu uchwały uznającej za bezzasadną skargę OSP w Suchym Lesie.
Analiza, ewentualna korekta.

7. Wystąpienie pokontrolne z 13.06.2017 r. dot. kontroli w referacie promocji przypomnienie treści dokumentu.

8. Analiza uwag prawnych dot. wyjaśnienia wątpliwości prawnych dotyczących legitymacji
Wójta Gminy Suchy Las do wniesienia odwołania od wystąpienia pokontrolnego
sporządzonego przez Komisję Rewizyjną.

9. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma z dnia 20.06.2017 r. nr sprawy: PG.0012.1.2017 i
przekazanie jego treści Przewodniczącej Rady Gminy celem przygotowania właściwego
projektu uchwały na sesję październikową.

10. Sprawy bieżące.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1 – 3.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej G. Łukszo otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Powitał
członków Komisji oraz stwierdził prawomocność posiedzenia – wszyscy członkowie obecni.
Ad. 4.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.
Protokół z dnia 6 czerwca 2017 roku został przyjęty jednogłośnie.
Protokół z dnia 13 czerwca 2017 roku został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 6.
Przewodniczący KR – razem z radnym M. Przybylskim przygotowaliśmy uzasadnienie do skargi OSP
Suchy Las na działalność Wójta Gminy. Zostało ono sprawdzone przez Panią mecenas Nowak pod
względem merytorycznym.
Radni przyjęli uzasadnienie do opinii uznającej skargę za bezzasadną jednogłośnie.

Ad. 7 – 9.
Przewodniczący KR – kontrola Referatu Promocji odbywała się na 4 posiedzeniach Komisji
Rewizyjnej. Wystąpienie pokontrolne zostało przyjęte i podpisane przez wszystkich członków Komisji.
Pan Andrzejewski odmówił podpisania protokołu.
Przewodniczący KR odczytał wystąpienie pokontrolne oraz odpowiedź Wójta, która wpłynęła do
Przewodniczącej Rady Gminy.
Radny M. Przybylski – dostrzegam tu pewną nieścisłość. Nie było posiedzenia 13.01 o którym jest
mowa w odwołaniu Wójta, odbyło się ono 16.01. Na tę chwilę nie zajmujemy stanowiska, zrobi to
Rada Gminy. W odpowiedzi często Wójt powołuje się na post, który został usunięty ze strony
internetowej i stanowił marginalną część kontroli. Podczas omawiania sprawy postu, radny Łukszo
wyłączył się z obrad Komisji i ja wówczas przejmowałem prowadzenie posiedzenia. Jeżeli jakaś część
posiedzenia dotyczy któregoś z radnych, to wyłącza się on z tej części, ale ma prawo uczestniczyć w
pozostałych punktach obrad. Tak też było w tym przypadku. Radny Łukszo podpisał wystąpienie
pokontrolne i głosował, ponieważ 90% kontroli dotyczyła spraw innych niż wspomniany post.
Radny J. Ankiewicz – jeśli Wójt odetnie się od uwag Komisji Rewizyjnej, a Rada Gminy ich nie
potwierdzi, to nie ma tematu. Wówczas Rada Gminy uzna odwołanie Wójta, a wyniki kontroli KR
przestaną istnieć w obiegu prawnym.
Radny M. Przybylski – nasze stanowisko musimy przekazać Pani Przewodniczącej.
Przewodniczący KR – kuriozum. Nie spójne są logotypy.
Radny J. Ankiewicz – a czy jest obowiązek ujednolicenia?
Przewodniczący KR – nie ma takiego obowiązku, ale taki wizerunek świadczy o Gminie. W
odwołaniu mamy informację o Księdze Znaków, a na posiedzeniach kontrolnych byliśmy informowani
o jej braku.
Radny J. Ankiewicz – widać, że dyskusja trwała i zarządzenie o Księdze Znaków jest wynikiem pracy
KR. Moglibyśmy się z tym zarządzeniem zapoznać.
Przewodniczący KR – Referat Promocji przekazuje zbyt mało informacji mieszkańcom, a pracownicy
przecież za to otrzymują wynagrodzenie. Już więcej możemy się dowiedzieć z portali
społecznościowych np. przewodniczących zarządów osiedli. O strzelaniach na poligonie dowiedziałem
się z Gminy Czerwonak!
Radny M. Przybylski – mówiliśmy o zaciśnięciu współpracy Referatu Promocji z LARG i z asystentem
ds. komunikacji. Panowie na posiedzeniu wzajemnie się oskarżali. Połączenie Larg i RP, to
alternatywna propozycja.
Przewodniczący KR – rzadko zdarza się, aby w gminach promocja była tak rozproszona jak u nas.
Mamy 3 różne poziomy. Efekty może i są, ale wpływy ze środków transportowych spadły w długim
okresie.
Radny J. Ankiewicz – rozproszenie wynika z tego, że istnieje LARG. Takich spółek nie ma zbyt
wiele. Gdyby prowadzenie takich działań było proste, to w innych, sąsiadujących z nami gminach, też
prowadzono by taką działalność.
Radny M. Przybylski – nie ma odpowiedniej wymiany informacji, aby stwierdzić, że działania LARG
są efektywne. Wieli przedsiębiorców nie ma pojęcia o istnieniu tej spółki. Rada Gminy głosuje dając
pieniądze spółce, a nie ma wiedzy o faktycznych wpływach do budżetu. Wielokrotnie nie jest prawdą,
że dane wpływy, to zasługa LARG. Protokół z Komisji powinien być przekazany Pani Przewodniczącej,
która udostępniła nam pismo - odwołanie Wójta. Pani Przewodnicząca sama musi wyciągnąć wnioski i
postanowić coś w tej sprawie.

Rany J. Ankiewicz – powtórzę po raz kolejny, że istotnym jest, aby Rada Mediów była jak najmniej
polityczna.
Radny M. Przybylski – takiego zapisu dokonaliśmy na prośbę Radnego J. Ankiewicza, a mianowicie,
że skład Rady Mediów jest do dalszej dyskusji.
Ad. 10 – 12.
Przewodniczący KR – będziemy zajmowali się skargą dotyczącą zalania garażu podczas budowy ul.
Kubackiego w Suchym Lesie.
Przewodniczący KR przedstawił członkom Komisji plan pracy na kilka najbliższych posiedzeń.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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