Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suchy Las, dnia 21.10.2015 r., godz. 16:00
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Omówienie skargi Państwa Matysiaków na Wójta Gminy.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji G. Łukszo otworzyły posiedzenie Komisji w dniu 21.10.2015 r.
o godzinie 16:00 witając jednocześnie członków Komisji oraz gości. Następnie
Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności
– wszyscy członkowie Komisji obecni (5 radnych: G. Łukszo, M. Przybylski, W. Majewski,
J. Ankiewicz i M. Jankowiak). W posiedzeniu uczestniczyli goście: Z. Matysiak
i T. Matysiak.
Następnie Komisja, na wniosek Przewodniczącego jednogłośnie przyjęła porządek
posiedzenia.
Przewodniczący Komisji G. Łukszo zapytał o przyczynę złożenia skargi przez
Z. Matysiaka i jego synów na Wójta Gminy Suchy Las.
Z. Matysiak wyjaśniając przyczynę skargi poinformował, że skarga dotyczy budowy
wodociągu przez nieruchomość Z. Matysiaka, która została podzielona i przekazana synom.
Na jednej z powstałych po podziale działce znajdują się urządzenia wodociągowe, hydrant
itd. Wodociąg ten został przejęty przez Aquanet. Jednak Aquanet nie podłączył wody do ich
nieruchomości, gdyż był zbyt mały przekrój rury. Z. Matysiak i jego synowi wysyłali pisma
do Urzędu Gminy, a Urząd odsyłał do Aquanet. Wodociąg i kanalizacja nie zostały
wybudowane do dzisiaj, a sprawa ciągnie się od 2013 r. Z. Matysiak podkreślił, że Wójt
obiecywał wodociąg. Skarżący podkreślił wielokrotnie, że budowa sieci i urządzeń na jego
nieruchomości odbyła się bez jego zgody. Według Z. Matysiaka Gmina sprzedała wodociąg,
nie informując mieszkańców, a on uważa się za udziałowca budowy tego wodociągu.
Z. Matysiak podkreślił, że nie otrzymał konkretnej odpowiedzi od Wójta Gminy.
Radny M. Przybylski zaznaczył, że Wójt Gminy poinformował Skarżącego o budowie
wodociągu w 2013 r., a później o budowie w 2014 r. Projekt sieci uzgodniony został
z Aquanet S.A. w 2014 r.
T. Matysiak przedstawił pismo podpisane przez ówczesnego Zastępcę Wójta
J. Świerkowskiego z roku 2013 . Jednak wodociąg w dalszym ciągu nie jest wybudowany.
T. Matysiak podkreślił, że obecny wodociąg według projektu nie miał być poprowadzony
na ich nieruchomości, ale dokumentacja powykonawcza już wskazywała przebieg przez
ich działki. Obecnie nie ma możliwości przyłączenia się do tego wodociągu.
Radny J. Ankiewicz podkreślił, że toczą się rozmowy pomiędzy Gminą a Aquanet
i projektantem. Jednak działki, o których mowa nie są zabudowane. Projekt wodociągu
jest już uzgodniony z Aquanet i prawdopodobnie wkrótce zostanie ogłoszony przetarg.
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Radny M. Przybylski zaznaczył, że Komisja Rewizyjna rozpatruje skargę do daty
jej złożenia, tj. działania w przedmiotowej sprawie do dnia złożenia skargi.
T. Matysiak poinformował, że wystąpił o warunki techniczne dotyczące przyłączenia
i Aquanet zawiadomił go, że Gmina będzie budować wodociąg.
Radny J. Ankiewicz zaznaczył, że ulica Słoneczna w Zielątkowie, przy której położone
są omawiane nieruchomości jest w pakiecie ulic, których dotyczyć będzie inwestycja
polegająca na budowie wodociągu.
Radny M. Przybylski podkreślił, że w styczniu 2014 r. zostało zawarte porozumienie
pomiędzy Gminą i Aquanet i w tym dokumencie ujęta jest ul. Słoneczna w Zielątkowie.
Radny stwierdził, że inne ulice wymienione w tym porozumieniu są już zrealizowane.
Inwestorem zastępczym w tym przedsięwzięciu jest Gmina, zaś finansowane jest ono ze
środków Aquanet.
T. Matysiak zaznaczył, że posiada informacje, że przetarg dotyczący ul. Słonecznej został
ogłoszony, a następnie został unieważniony.
Radny M. Przybylski przywołał korespondencję elektroniczną pracowników Referatu
Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych UG z Aquanet. Radny stwierdził, że od
sierpnia br. można zaobserwować zwiększenie działań Urzędu w omawianej kwestii.
Radny M. Jankowiak zaznaczył, że z analizy dokumentów można stwierdzić opieszałość
Aquanet w omawianej sprawie.
Przewodniczący Komisji zaznaczył, że w 2013 r. bardzo niewiele działo się w sprawie
porozumienia z Aquanet.
Radny M. Przybylski stwierdził, że Komisja powinna poznać wyjaśnienia Referatu
Budowlano – Inwestycyjnego.
Radny J. Ankiewicz zaznaczył, że Komisja powinna również poznać stanowisko
J. Świerkowskiego, który w tamtym okresie pełnił funkcję Zastępcy Wójta.
Przewodniczący Komisji pytał, czy Skarżący posiadają inne pisma i dokumenty
w sprawie, niż te, które przedstawili Komisji Rewizyjnej.
T. Matysiak oświadczył, że wszystkie pisma w tej sprawie, które posiadali zostały
przekazane Komisji. Ponadto zaznaczył, że niejednokrotnie był zbywany przez
J. Świerkowskiego, dopiero pewnym efektem było pismo z dnia 4.12.2013 r. T. Matysiak
poinformował, że w przyszłym roku chciałby rozpocząć inwestycję budowlaną na swojej
nieruchomości, a na jego działce znajdują się urządzenia, tj. przyłącze, zawory, hydrant
i stanowią one przeszkodę, którą powinien usunąć Aquanet.
Radny W. Majewski dopytywał, co Z. Matysiak rozumie pod sformułowaniem, że był
udziałowcem wodociągu.
Z. Matysiak poinformował, że w przeszłości było zebranie z mieszkańcami, na którym
wpłacane były pewne kwoty pieniędzy, tzw. udziały w budowie sieci, a przyłącze miało być
wykonane na własny koszt, jednak nie potrafił wskazać dokładnej, ani przybliżonej daty.
Radny M. Przybylski podkreślił, że Komisja winna zbadać, dlaczego porozumienie
pomiędzy Gminą i Aquanet z dnia 27.01.2014 r. nie zostało zrealizowane w zakresie
dotyczącym ul. Słonecznej w Zielątkowie.
Przewodniczący Komisji G. Łukszo zapytał obecnych na posiedzeniu Panów Matysiak
czy zgodzą się, aby uzyskać odpowiedź od Komisji Rewizyjnej po następnej sesji Rady
Gminy, czyli sesji, która odbędzie się pod koniec listopada br.
Radny M. Przybylski podkreślił, że sprawa wymaga dokładnego sprawdzenia i musi
zakończyć się uchwałą Rady Gminy.
Panowie Matysiak wyrazili zgodę na powyższy termin uzyskania odpowiedzi,
z zastrzeżeniem, że odpowiedź ta powinna zawierać konkretne ustalenia i rozstrzygnięcia,
po czym opuścili posiedzenie Komisji.
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Następnie radny M. Jankowiak przedstawił informację z posiedzenia Komisji Społecznej
ws. nagłośnienia w Przedszkolu w Chludowie.
Radni dyskutowali w sprawie nagłośnienia w ww. Przedszkolu. Przewodniczący Komisji
stwierdził, że konieczna będzie ekspertyza prawna umowy pomiędzy Gminą, a wykonawcą.
Radny M. Przybylski zaproponował, aby na posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaprosić
p. Górkę oraz wykonawcę.
Radny W. Majewski stwierdził, że zaproszony powinien zostać także przedstawiciel
Referatu Budowlano – Inwestycyjnego.
Radny J. Ankiewicz pytał, jak ze strony Komisji Rewizyjnej analizowana jest sprawa
p. Grewlingów.
Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja otrzyma kolejne dokumenty w tej
sprawie i dalej w listopadzie br. sprawa ta będzie procedowana.
Radny M. Przybylski podkreślił, że należy przeanalizować sposób rozwiązania tej kwestii,
powinno się wyjaśnić rolę Urzędu Gminy w tej sprawie i czy p. Grewling zostali prawidłowo
załatwieni.
W związku z brakiem innych głosów i wniosków w dyskusji Przewodniczący Komisji
G. Łukszo zamknął posiedzenie o godzinie 17:05 w dniu 21.10.2015 r.
Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Grzegorz Łukszo

3

