Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 23.03.2018 r.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z dnia 19 stycznia 2018 r.
Analiza załącznika nr 6 do Statutu Gminy Suchy Las.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 – 4.
Przewodniczący Komisji Doraźnej M. Przybylski otworzył posiedzenie Komisji. Powitał
członków Komisji oraz stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy
obecności. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.
Protokół z 19.01.2018 r. został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący KD M. Przybylski – Komisja Rewizyjna jest komisją obligatoryjną.
Ostatnie zmiany w prawie wskazują kierunek prac. Skargi przejmuje nowa komisja:
Komisja skarg, petycji i wniosków.
Rozdział I
§2

•
•
•

w ust. 1 należy dopisać uwagę ze szkolenia: nie „organ”, a „narzędzie
(instrument)”.
ust. 3 otrzymuje brzmienie: Zakres działania Komisji obejmuje w szczególności
funkcję kontrolną.
W ust. 4 zmiana z „naczelnej” na „najwyższą”.

Rozdział II
§3

•

ust. 1: zmiana z „oraz 3 członków” na „nie mniej niż 3 członków”.

§7
Przewodniczący KD – nie jest sensowne, aby eksperta wybierał ten, który jest
kontrolowany – jest to fikcja. Wyboru powinien dokonywać organ, który kontroluje.
K. Ślęzak – dysponentem budżetu jest Wójt.

Przewodniczący KD – w nowych uregulowaniach Przewodniczący Rady może
wydawać polecenia służbowe pracownikom i ten zapis można wykorzystać, aby
konkretny pracownik przeprowadził procedurę konkursową.
Radny J. Ankiewicz – p. Kaczmarka zlecaliśmy my. Wójt nie protestował.
Przewodniczący KD – ja natomiast pamiętam sytuację, kiedy wójt zlecił
przeprowadzenie ekspertyzy WOKIS, we władzach którego zasiada. Tej fikcji nie należy
utrzymywać.
K. Ślęzak – Przewodniczący może zlecić, ale nie będzie decydował o wyborze, bo
wybór jest dokonywany w oparciu o konkretne kryteria.
Radna M. Salwa – Haibach – organ wykonawczy powinien korzystać z usług tych
prawników, których zatrudnia, a nie wynajmować inne kancelarie. Jest to informacja z
protokołów NIK i jest to podciągane pod niegospodarność.
K. Ślęzak – jeśli kancelarie są wyspecjalizowane w danej dziedzinie, to z nich
korzystamy, aby osiągnąć jak najlepszy wynik w danej sprawie.
Przewodniczący KD – chodzi o to, aby wyeliminować decyzyjność organu
wykonawczego, ponieważ nie jest to zgodnie z ideą kontroli. Nie ma co oczywiście
zakładać złych intencji organu.
•
•

w ust. 1 dopisuje się „osób lub instytucji”.
dopisuje się ust. 3 w brzmieniu: Komisja ma prawo wskazania potencjalnych
osób lub instytucji określonych w ust. 1 oraz określenia kryteriów wyboru.

Rozdział III
§9
Ust. 1 - wykreślenie p. 1 – 5.
Radny J. Ankiewicz – wnioskuję o pozostawienie p. 6. – stan oczekiwany jest
wyrażony przez dokumentację.
Ust. 2 - skreślenie „szczególnie wnikliwie”.
§ 11
•
§ 12
•
•
•

skreślenie p.1.
w ust 2 skreślenie „dowodów” i wpisanie „dokumentów”.
ust. 3 skreślony.

Rozdział IV

§ 13
•

•
•
•
•

ust. 2 otrzymuje brzmienie: kontrole prowadzone są zgodnie z planem pracy
przyjętym przez Radę Gminy, w którym precyzyjnie określa się kontrolowany
podmiot i zakres kontroli. Kontrole mogą odbywać się również w siedzibie
kontrolowanego podmiotu.
dotychczasowy ust. 2 staje się ust. 3.
ust. 4 otrzymuje brzmienie: przewodniczący komisji na 10 dni przed
przystąpieniem do czynności kontrolnych zawiadamia podmiot kontrolowany o
planowanej kontroli, jej zakresie i przewidywanym czasie jej trwania.
dotychczasowy ust. 3 staje się ust. 5.
dodaje się ust. 6 w brzmieniu: podczas czynności kontrolnych w posiedzeniach
nie biorą udziału osoby postronne.

Rozdział V
§ 17
•
•

ust. 1 otrzymuje brzmienie: Komisja w trakcie kontroli sporządza protokół z
kontroli, który podpisują wszyscy członkowie.
ust. 2 otrzymuje brzmienie: Kierownik po zapoznaniu się z protokołem z kontroli
może wnieść pisemne zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

Radny K. Pilas – co wtedy, gdy wójt nie podejmie zaleceń?
Przewodniczący KD – Rada ma narzędzie w formie uchwały Rady. Wójt sam
powinien wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą na zrealizowanie zaleceń
pokontrolnych.
§ 24 i § 25 – komisja skieruje te zapisy do radcy prawnego w celu uzyskania opinii
prawnej.
Ad. 7 - 8.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokółowała:

Przewodniczący:

Justyna Krawczyk

Michał Przybylski

