Protokół z posiedzenia
Komisji Doraźnej powołanej uchwałą nr XXIX/329/17 Rady Gminy Suchy Las
z dnia 28.08.2017 r.

Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie posiedzenia.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu KD z dnia 16.08.2017 r.
Wysłuchanie Prezesa ZGK Sp. z o.o. J. Świerkowskiego.
Wolne głosy i wnioski.
Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1-4.
Przewodniczący Komisji Doraźnej W. Majewski otworzył posiedzenie Komisji w dniu
28.08.2017 r. o godzinie 10:00, witając jednocześnie zebranych. Przewodniczący stwierdził
prawomocność obrad, wszyscy członkowie Komisji obecni. W posiedzeniu uczestniczył również
Prezes ZGK Sp. z o.o. J. Świerkowski.
Przewodniczący W. Majewski przedstawił członkom Komisji porządek posiedzenia, który
został jednogłośnie przyjęty. Jednogłośnie przyjęto również protokół z posiedzenia Komisji z
dnia 16.08.2017 r.
Ad. 5.
Przewodniczący zapraszając Prezesa J. Świerkowskiego na posiedzenie, przekazał
jednocześnie pytania dotyczące kwestii ubezpieczania mienia, z prośbą o udzielenie
odpowiedzi. Na pytanie w sprawie pisemnej procedury wyboru ubezpieczyciela, Prezes
poinformował, że nie ma spisanej procedury. Zamówienia poniżej 15 tys. euro wymagają
uzgodnienia z kierownictwem, natomiast powyżej 15 tys. euro – Prezes powołuje zarządzeniem
zespół, który zajmuje się wyłonieniem najlepszej oferty. Na pytanie w sprawie rozpisania
konkursu na badanie rynku po powołaniu komisji, Prezes oświadczył, że w przedmiotowym
temacie nie było takich działań. Prezes J. Świerkowski wyjaśnił, że ubezpieczeniu podlega
mienie komunikacyjne oraz mienie stałe. Mienie stałe ubezpiecza się z góry na rok, zawsze pod
koniec stycznia. Natomiast mienie ruchome ubezpiecza się w różnych okresach, w zależności od
daty zakupu. Prezes wyjaśnił, że został poinformowany przez jednego z pracowników, że
następnego dnia kończy się ubezpieczenie jednego z samochodów. W związku z tym
wystąpiono do kilku podmiotów z prośbą o wycenę ubezpieczenia konkretnego pojazdu.
Zapytanie wysłano m. in.: do p. P. Tyrki oraz do p. L. Różańskiej. Niestety p. L. Różańska w
odpowiedzi nie podała konkretnej kwoty. Prezes J. Świerkowski przyznał, że dopiero p. L.
Różańska naświetliła mu sprawę ubezpieczenia flotowego i wynikających z tego korzyści. W
wyniku analizy rynku została wybrana do ubezpieczenia firma Uniqa S.A. z siedzibą w
Starogardzie Szczecińskim. Prezes dodał, że od tego czasu w Spółce jest obowiązek wysyłania
zapytań do brokerów ubezpieczeniowych. Pan Prezes poinformował, że całość wartości
ubezpieczenia od jednego pojazdu to ok. 30 tys. zł. W 2015 r. – ok. 35 tys.; w 2016 r. – ok. 41 tys.,
a w 2017 r. – ok. 28 tys. zł. Całość mienia jest własnością Spółki poza jednym samochodem, który

jest w leasingu. Po zakończeniu umowy leasingowej, pojazd będzie również należał do ZGK. Na
pytanie Przewodniczącego, od kiedy ubezpieczał mienie ZGK p. P. Tyrka, Prezes wyjaśnił, że do
2016 r. mienie stałe było ubezpieczane przez radnego, natomiast mienie komunalne – do maja
2016 r., a od czerwca - firma Uniqa S.A. Przewodniczący zapytał o liczbę firm, do których
wysłano zapytania ofertowe. Prezes Świerkowski wymienił m.in.: P. Tyrkę, L. Różańską,
Centrum Ubezpieczeń Niewczas, A. Bogacką z Golęczewa, p. Łukaszczyka z Poznania oraz p.
Stróżyńskiego z Poznania. Dodał, że otrzymał odpowiedzi od zaledwie 2-3 oferentów. Radny K.
Pilas zapytał Prezesa Świerkowskiego, skąd brało się poczucie pewności p. P. Tyrki i
stwierdzenie przez niego możliwości ubezpieczania Spółki przez p. K. Niewczas. Prezes
oświadczył, że nie wie na jakiej podstawie p. P. Tyrka udzielił takiej informacji. Zdaniem Prezesa,
wszyscy byli traktowani na równi. Radny K. Pilas stwierdził, że gdyby nie p. L. Różanska, to p.
Tyrka dalej ubezpieczałby Spółkę ZGK. Prezes Świerkowski oświadczył, że był to jedynie zbieg
okoliczności. Radny K. Pilas zapytał, czy nie przeszkadzało nikomu w Spółce, że ubezpiecza ich
radny gminy. Prezes odpowiedział, że dla Spółki istotna jest kwota ubezpieczenia i to p. Tyrka
powinien wiedzieć, czy może daną firmę ubezpieczać. Radny K. Pilas dodał, że p. P. Tyrka nie
miał najniższych cen. Prezes Świerkowski zgodził się z wypowiedzią radnego i zaznaczył, że
Spółka zyskała na zmianie operatora kilka tysięcy złotych. Radny K. Pilas podkreślił, że
zachowanie p. Tyrki w rozmowie z p. Różańską było bardzo nieetyczne. Pani Różańska ma
świadka tej rozmowy, który może potwierdzić jej słowa. Na pytanie Przewodniczącego Komisji,
czy p. P. Tyrka składał ofertę flotową, Prezes odpowiedział, że za jego kadencji nie było takiej
propozycji. Podsumowując, Przewodniczący stwierdził, że omawiana sytuacja opłaciła się
Spółce ZGK.
Podziękowano p. Prezesowi za udział w posiedzeniu.
Ad. 6-7.
Następnie radny K. Pilas złożył dwa wnioski:
1. Zaproszenie na jedno z posiedzeń byłego prezesa ZGK p. W. Dolatę.
2. Złożenie wniosku do Wójta w sprawie przeglądu wszystkich ubezpieczeń w Spółkach oraz
podległych Wójtowi instytucjach.
Przewodniczący Komisji zaproponował uzupełnienie drugiego wniosku o konieczność
wpisania do regulaminu obowiązku przeprowadzania analizy rynku.
Przegłosowano wnioski – wszyscy za.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji W. Majewski
zamknął posiedzenie.
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