Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suchy Las z dnia 13.06.2017 roku.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie członków Komisji.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
4. Wystąpienie pokontrolne – Referat Promocji Gminy
5. Szkoła Podstawowa przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie – analiza finansowa.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1 – 3.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej G. Łukszo otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Powitał
członków Komisji oraz stwierdził prawomocność posiedzenia – 5 członków komisji obecnych.
Ad. 4.
Przewodniczący KR odczytał wystąpienie pokontrolne dotyczące Referatu Promocji Gminy Suchy
Las.
Radny J. Ankiewicz – nie zgadzam się ze składem osobowym Rady Programowej.
Zaproponowany został skład polityczny, a rozmawialiśmy o osobach niezależnych.
Radny M. Przybylski – i tak jakieś gremium polityczne musi tę radę wybrać. Nie ma co udawać,
że nie będzie to polityczne. Oczywiście nie upieram się przy podanym składzie. Możemy dalej
rozmawiać.
Radny J. Ankiewicz – niech ten punkt wystąpienia zostanie wyłączony. Propozycję podam po
spotkaniu z moim klubem. Może należy pomyśleć o dawnych samorządowcach, którzy kiedyś mieli
kontakt z gazetą.
Radny W. Majewski - wnoszę o pozostawienie w/w propozycji z zapisem - uwagą, o możliwości
dalszej modyfikacji składu osobowego, aby nie wstrzymywać prac nad powstaniem ,,Rady
Programowej". Jednocześnie należy zaznaczyć, że rozszerzanie składu o osoby z tzw. ,,zaufaniem
publicznym", będzie dużym problemem dla zaakceptowania przez różne strony działające w obrębie
Rady Gminy czy jednostek pomocniczych w naszej gminie.
Radny M. Przybylski – jeśli chodzi o członków z jednostek pomocniczych, to ta kwestia nie budzi
wątpliwości. Rola rady ma być taka, że jeżeli ktoś został przez gazetę pomówiony, to nie musi od
razu kierować się do sądu, tylko najpierw do rady, której opinia w sprawie zostanie umieszczona na
łamach pisma. Jest to rodzaj bezpiecznika. Po co od razu iść do sądu, jak będzie instytucja do
której będzie można zwrócić się opinię. Oczywiście jestem w stanie zrobić autokorektę, co do
składu rady. Członków rady programowej będzie wybierała Rada Gminy. Napiszmy w wystąpieniu,
że składamy propozycję składu rady do ewentualnej dalszej dyskusji.
Przewodniczący KR odczytał wprowadzone zmiany.
Ad. 5.

Radny M. Przybylski omówił przedstawioną analizę finansową Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie
przy ul. Konwaliowej wskazując różnice dla obu wariantów.
Radny M. Przybylski – zastanawiają mnie bardzo wysokie koszty za malowanie budynku. Należy
tę kwestię wyjaśnić. Czy dobrze rozumiemy te zapisy z podanymi kolosalnymi kwotami? Należy
również zapytać, czy brano pod uwagę wariant kredytowania.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokółowała
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