Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 07.11.2017 r., godz. 07:45
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Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 25.10.2017 r.
Przyjęcie protokołu pokontrolnego z kontroli szkoły przy ul. Konwaliowej (kontrola 26.10.
oraz 03 10.).
Plan pracy komisji na rok 2018.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 – 5.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej G. Łukszo otworzył posiedzenie Komisji. Powitał
członków Komisji i stwierdził prawomocność posiedzenia – 4 członków obecnych, radny J.
Ankiewicz nieobecny, usprawiedliwiony. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Protokół z Komisji z dnia 25.10.2017 r. został również przyjęty jednogłośnie.
Ad. 6.
Przewodniczący G. Łukszo przekazał członkom Komisji projekt protokołu pokontrolnego z
kontroli szkoły przy ul. Konwaliowej. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu. Radny
M. Przybylski odczytał fragmenty protokołu (str. 3 i 4), które jego zdaniem powinny zostać
usunięte, ponieważ nie mają związku z zakresem przeprowadzonej kontroli. Radny zaznaczył, że
wykreślenie odczytanych wypowiedzi odpolityczni protokół. Dodał również, że do protokołu
należy dołączyć akty notarialne oraz przekazane przez Wójta zestawienie kosztów dzierżawy
szkoły przy ul. Konwaliowej. Radny M. Przybylski odczytał wartości zawarte w tabeli. Z
zestawienia wynika, że realny koszt utrzymania szkoły wynosi 18 745 960 zł. Radny dodał, że
gdyby istniała możliwość wzięcia kredytu w 2013 r., to inwestycja przy założeniu wartości 10 mln
zł, byłaby kredytowana w wysokości 12 757 904 zł. Różnica wynosi zatem ponad 6 mln zł. Radny
przypomniał, że Gmina nie mogła jednak zaciągnąć kredytu z powodu przekroczenia 60% progu
oszczędnościowego o ok. 2-3%.
Radny W. Majewski zaznaczył, że brak możliwości kredytowania inwestycji był
spowodowany złą polityką finansową prowadzoną przez gminę a koszty tej złej polityki, niestety
ponoszą teraz mieszkańcy gminy.
Protokół pokontrolny stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 7.
Plan pracy Komisji na rok 2018 zostanie omówiony na posiedzeniu w dniu 27 listopada br.
Ad. 8 - 10.
Ustalono kolejny termin spotkania Komisji w dniu 4 grudnia br. Na posiedzeniu
rozpatrzona zostanie skarga na działania Wójta Gminy. Skarżący zostanie po raz drugi zaproszony
na posiedzenie (na pierwsze spotkanie skarżący nie dotarł i nie przekazał żadnych informacji). Na
tym posiedzenie Komisji zakończono.
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