Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suchy Las z dnia 17.05.2017 r., godz. 16:00
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Skarga na Wójta Gminy złożona przez p. W. Szulca.
Wnioski pokontrolne – Gazeta Sucholeska oraz Referat Promocji.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji G. Łukszo otworzył posiedzenie Komisji w dniu 17.05.2017 r.
o godzinie 16:00 witając jednocześnie gości oraz członków Komisji. Następnie
Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności
– wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu Komisji.
Ponadto, w posiedzeniu uczestniczył również W. Szulc – Prezes OSP Suchy Las, który
złożył skargę na Wójta Gminy.
Następnie Komisja, na wniosek Przewodniczącego jednogłośnie przyjęła porządek
posiedzenia.
Przewodniczący G. Łukszo stwierdził, że obecny na posiedzeniu Komisji może być tylko
W. Szulc, ponieważ to on złożył skargę i został zaproszony na posiedzenie Komisji
Rewizyjnej, zaś P. Tasarz musi opuścić posiedzenie. Podczas posiedzeń Komisji Rewizyjnej
mogą być obecni tylko zaproszeni goście.
P. Tasarz opuścił posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji zaznaczył, że Komisja Rewizyjna działa w ramach Rady Gminy
i nie może rozpatrywać skarg na poszczególnych pracowników Urzędu Gminy, tylko na organ
wykonawczy. Przewodniczący poinformował, że na poprzednich posiedzeniach Komisji w tej
sprawie uczestniczyli radny Z. Hącia oraz G. Wojtera – Wójt Gminy, którzy udzielili
wyjaśnień w sprawie, która jest przedmiotem skargi.
Przewodniczący Komisji poprosił W. Szulca o wyjaśnienie kwestii, która jest
przedmiotem jego skargi.
W. Szulc zaznaczył, że przyczyną skargi jest fakt zawarcia umowy przez Gminę z osobą,
która nie miała kompetencji do pełnienia funkcji Komendanta Gminnego Związku OSP,
ponieważ nie spełniała warunku wykształcenia i nie odbyła stosownego kursu. Brak
przygotowania przez Komendanta wpływał negatywnie na bezpieczeństwo ratowników.
Efektem pism OSP Suchy Las kierowanych do Komendanta było podjęcie przez niego kursu,
ale z opóźnieniem. Skarga została wniesiona na działania A. Karpowicza – Kierownika
Referatu Bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy i tym samym na Wójta Gminy. Podczas rozmów
z A. Karpowiczem i Wójtem zwracano uwagę, że Komendant J. Sznajder nie spełnia
wymagań, aby pełnić funkcję Komendanta Gminnego OSP, ponieważ nie miał odbytego
kursu komendantów gminnych i dowódców OSP.
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Przewodniczący Komisji stwierdził, że Gmina dysponuje opinią Komendanta
Powiatowego PSP, że nie zostały naruszone przepisy prawa i podobnego zdania jest także
Wójt Gminy.
W. Szulc poinformował, że jego zdaniem z dokumentacji wynika, że jest naruszenie
prawa i jest to częsty problem w kraju. Według informacji jakie posiada W. Szulc
Komendant J. Sznajder kończy stosowny kurs na komendanta gminnego OSP, ale nie ma
oficjalnych informacji czy go ukończył.
Przewodniczący G. Łukszo poinformował, że w dniu 9.04.2017 r. J. Sznajder ukończył
wymagany kurs, na potwierdzenie czego jest dostępne stosowne zaświadczenie.
W. Szulc stwierdził, że sprawa kursu ruszyła dopiero w wyniku pism OSP Suchy Las,
że Komendant nie spełnia warunków.
Radny M. Przybylski pytał przez go został wybrany J. Sznajder na funkcję Komendanta
Gminnego OSP w Suchym Lesie.
W. Szulc poinformował, że wyboru tego dokonuje raz na 5 lat zarząd gminny, który
składa się z delegatów poszczególnych gminnych OSP.
Radny M. Przybylski pytał czy Wójt Gminy może wpływać na wybór Komendanta
Gminnego OSP.
W. Szulc stwierdził, że Wójt Gminy nie ma żadnego wpływu na to, kto zostaje wybrany
Komendantem, ale Wójt może podpisać umowę o współpracy z wybranym Komendantem
lub jej nie podpisać.
Radny M. Przybylski pytał czy Wójt nie naruszyłby autonomii związku OSP, gdyby nie
zawarł umowy z nowo wybranym Komendantem.
W. Szulc stwierdził, że Wójt nie naruszyłby autonomii, ale zmusiłby go do rozpoczęcia
szkolenia od razu, wówczas być może zaraz po wyborze zabrałby się do realizacji kursu.
Radny J. Ankiewicz pytał, kto pełniłby funkcję Komendanta, gdyby Wójt nie podpisał
umowy z J. Sznajderem.
W. Szulc zaznaczył, że podpisanie umowy nie wpływa na ważność wyboru Komendanta,
ale już podczas wyborów powinna zostać wyłoniona osoba, która miała stosowane
uprawnienia, a jeżeli ich nie miała to powinna od razu po wyborze udać się na kurs.
Radny W. Majewski pytał kto organizuje tego rodzaju kursy.
W. Szulc poinformował, że takie kursy organizuje Komenda Miejska lub Wojewódzka
PSP i ich uruchomienie jest uzależnione od liczby chętnych. Częstotliwość organizowania
kursów zależy od liczby kandydatów.
Radny M. Przybylski pytał czy wiadomo ile szkoleń zorganizowano od czasu kiedy
J. Sznajder został wybrany na Komendanta Gminnego OSP.
W. Szulc poinformował, że w między czasie były prawdopodobnie dwa szkolenia, ale nie
jest tego pewny, bo dokładnie tego nie sprawdzał.
Przewodniczący G. Łukszo stwierdził, że Wójt Gminy poinformował, że takiego
szkolenia w między czasie w ogóle nie było.
W. Szulc podkreślił, że na 100% nie może potwierdzić, iż stosowne szkolenia miały
miejsce.
Przewodniczący G. Łukszo pytał czy tę kwestię próbowano zbadać przed złożeniem
skargi.
W. Szulc poinformował, że nie sprawdzono tego czy kurs był w ogóle organizowany.
Radny M. Przybylski pytał kiedy wybrano J. Sznajdera na stanowisko Komendanta, kiedy
rozpoczął się odpowiedni kurs i ile trwa taki kurs.
W. Szulc stwierdził, że długość jest różna, z reguły to 2 lub 3 weekendy.
Radny W. Majewski poinformował, że J. Sznajder został wybrany na Komendanta w dniu
15 kwietnia 2016 r.
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Przewodniczący G. Łukszo zaznaczył, że J. Sznajder ukończył omawiany kurs w dniach
8 – 9.04.2017 r.
Radny M. Przybylski pytał co przesądziło o wyborze J. Sznajdera na funkcję
Komendanta.
W. Szulc stwierdził, że Komendant przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszystkich
podczas akcji i bez kursu stawia w złej sytuacji nie tylko siebie, ale również pozostałe osoby.
Radny M. Przybylski zaznaczył, że odmowa przez Wójta podpisania umowy
z Komendantem byłaby ingerencją w autonomię i samostanowienie OSP i to ingerencją
natury finansowej.
W. Szulc poinformował, że z jego wiedzy wynika, iż tego rodzaju kursy są organizowane
1 raz w roku. Sprawdzenie czy takie kursy były organizowane byłoby dość trudne, gdyż
trzeba by zapytać prawdopodobnie Zarząd Główny OSP czy kursy były organizowane. OSP
Suchy Las pytała Zarząd Gminy OSP o tę kwestię i nie uzyskaliśmy odpowiedzi, ale nie były
to zapytania pisemne, były to pytania na posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP.
Radny W. Majewski pytał jak W. Szulc ocenia stanowisko w tej sprawie wyrażone przez
Komendanta Powiatowego i Wojewódzkiego PSP.
W. Szulc stwierdził, że jest to wyraz odsunięcia od siebie kłopotliwej sprawy.
Komendanci ci są zobowiązani do przeprowadzenia takich kursów we współpracy z OSP.
W kwestii nie spełniania wymogów przez Komendanta było pismo do Zarządu
Wojewódzkiego Związku OSP i w odpowiedzi przekazano opinię sformułowaną na zlecenie
Zarządu Głównego OSP przez adwokata K. Miazgę.
Radny W. Majewski poinformował, że ze stanowiska Zarządu Głównego OSP wynika,
że trzeba bezzwłocznie uzupełnić wymagany kurs, ale jego brak nie jest formalną przeszkodą
dla wyboru takiej osoby na funkcję Komendanta Gminnego OSP.
W. Szulc stwierdził, że zdaniem OSP Suchy Las póki Komendant J. Sznajder nie spełniał
wymogów formalnych do pełnienia tej funkcji to Wójt Gminy nie powinien zawierać z nim
umowy o współpracy. W wyniku braku kursu nie wszystkie zadania były realizowane
prawidłowo, na szczęście nie było kłopotów, ale gdyby coś się stało to wówczas byłby duży
problem.
Radny W. Majewski podkreślił, że z opinii Komendanta Powiatowego i Wojewódzkiego
PSP oraz opinii Zarządu Głównego OSP wynika, że Wójt nie miał możliwości, aby
zakwestionować prawomocny wybór J. Sznajdera na stanowisko Komendanta Gminnego
OSP i tym samym Wójt nie mógł odmówić zawarcia umowy. Procedowana skarga została
złożona na Wójta Gminy, a nie na J. Sznajdera, a w tej sytuacji trudno jest odnaleźć winę
Wójta Gminy.
W. Szulc podkreślił, że zdaniem OSP Suchy Las Wójt nie powinien zawierać umowy
z osobą, która nie spełniała warunków formalnych.
Przewodniczący Komisji zacytował pismo z dnia 26.01.2017 r. Komendanta
Powiatowego PSP ws. wyboru J. Sznajdera na funkcję Komendanta w kontekście wymogu
wykształcenia, opierające się na stanowisku sformułowanym przez mec. K. Miazgę.
W. Szulc stwierdził, że w tej sytuacji chodziło o odstępstwo od wymogu poziomu
wykształcenia, a nie od wymogu związanego z wyszkoleniem pożarniczym.
Przewodniczący G. Łukszo powołał się na pismo z dnia 2.02.2017 r. Oddziału
Powiatowego Związku OSP, w którym poparto opinię mec. K. Miazgi i poinformowano,
że stosowny kurs zostanie zorganizowany.
Przewodniczący Komisji podkreślił, że Wójt nie miał wpływu na wybór Komendanta
Gminnego OSP i nie mógł odmówić podpisania umowy, ponieważ nie było przeciwwskazań
do pełnienia funkcji, co wynika z opinii Komendanta Powiatowego i Wojewódzkiego PSP.
W. Szulc zaznaczył, że gdyby nie skarga OSP Suchy Las to nikt by nie wiedział, że był
kurs i, że J. Sznajder zamierza w tym kursie uczestniczyć. Gdyby nie działania OSP Suchy
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Las to Zarząd Powiatowy Związku OSP nie myślałby o organizacji kursu. Obecnie
Komendant uzupełnia wyszkolenie, ale dotychczas nie było działań w tym kierunku. Przed
wyborem J. Sznajdera na Komendanta nie był organizowany kurs. Zarząd Gminy OSP
powinien bezzwłocznie zgłosić J. Sznajdera na kurs i poinformować o tym gminne jednostki
OSP. Odpowiadając na pytania radnych W. Szulc poinformował, że przed wyborami
Komendanta funkcję p.o. Komendanta pełnił P. Tasarz i wówczas Wójt Gminy nie podpisał
z nim umowy o współpracy, bo ten nie miał odbytego kursu dla komendantów gminnych
OSP. P. Tasarz został wybrany na stanowisko p.o. Komendanta przez Zarząd Gminny OSP
bez zjazdu w trakcie trwania kadencji.
Radny M. Przybylski zaznaczył, że wybór J. Sznajdera na Komendanta Gminnego OSP
został dokonany na podstawie wytycznych Zarządu Głównego z 2010 r., a jedna z opinii
mec. K. Miazgi dotyczyła wytycznych Zarządu Głównego z 2007 r.
W. Szulc poinformował, że wytyczne są formalną instrukcją do stosowania podczas
wyborów.
Radny M. Przybylski stwierdził, że w umowie zawartej przez Gminę z J. Sznajderem było
sformułowanie, że dotyczy ona czynności jakie J. Sznajder wykonywał będzie jako
Komendant, a nie samego pełnienia funkcji Komendanta Gminnego OSP. Wójt nie jest
uprawniony do rozstrzygania kwestii spełniania formalnych warunków przez Komendanta
Gminnego OSP, bo umowa dotyczy czynności, a nie samej funkcji Komendanta.
W. Szulc podkreślił, że J. Sznajder bez kursu był Komendantem Gminnym, ale był w
pewnego rodzaju zawieszeniu i nie mógł w pełni wypełniać swoich obowiązków. Miał
uprawnienia jako inny strażak, ale nie jako Komendant. OSP Suchy Las nie krytykuje
czynności J. Sznajdera, aby nie było konfliktów. Komendant Gminny OSP pełni funkcje
dowódcze podczas akcji do momentu przyjazdu PSP. W. Szulc omówił zasady dowodzenia
podczas akcji, w których uczestniczą strażacy OSP.
Odpowiadając na pytania radnych W. Szulc poinformował, że J. Sznajder był na akcjach,
ale nie dowodził, bo była PSP.
Radny J. Ankiewicz zapytał czy podczas akcji, na której miałby dowodzić J. Sznajder,
to czy OSP Suchy Las zakwestionowałaby jego dowodzenie.
W. Szulc stwierdził, że na szczęście nie było takiej sytuacji. Zachowanie J. Sznajdera
należy ocenić jako lekceważące podchodzenie do swoich obowiązków.
Radny M. Przybylski pytał ile osób uczestniczy w OSP Suchy Las.
W. Szulc poinformował, że w OPS Suchy Las są 23 czynne osoby, nabór młodych ludzi
jest dość słaby, ponieważ Poznań daje dużo rozrywek.
Radny W. Majewski zacytował opinię mec. K. Miazgi, na którą powołano się w
odpowiedzi na pismo skierowane przez A. Karpowicza z Urzędu Gminy.
W. Szulc odpowiadając na pytania radnych wyjaśnił funkcjonowanie struktur OSP
na terenie Gminy Suchy Las.
O godz. 17:00 posiedzenie Komisji opuścił W. Szulc.
Następnie Komisja przeszła do punktu dotyczącego wniosków pokontrolnych z kontroli
w Gazecie Sucholeskiej i Referacie Promocji.
Przewodniczący G. Łukszo podkreślił, że P. Andrzejewski – Kierownik Referatu
Promocji odmówił podpisania sprawozdania pokontrolnego, ale zdaniem Wójta Komisja
Rewizyjna powinna sformułować wnioski pokontrolne.
Przewodniczący Komisji zaznaczył, że było 5 posiedzeń Komisji Rewizyjnej podczas
których była procedowana kontrola w Gazecie Sucholeskiej i Referacie Promocji, w tym
jedno posiedzenie z udziałem Wójta Gminy.
Radni zdecydowali, że przeanalizują protokoły z posiedzeń Komisji dotyczących
ww. kontroli i na następne posiedzenie sformułują propozycje wniosków pokontrolnych.
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Następnie członkowie Komisji dyskutowali na temat skargi W. Szulca na działalność
Wójta Gminy.
Przewodniczący G. Łukszo złożył wniosek o uznanie przez Komisję Rewizyjną skargi
OSP Suchy Las na Wójta Gminy za bezzasadną.
W wyniku głosowania Komisja jednomyślnie przyjęła ww. wniosek.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji G. Łukszo
o godzinie 17:25 w dniu 17.05.2017 r. zamknął posiedzenie Komisji.

Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Grzegorz Łukszo
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