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PROTOKoT NR 2/2016
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIASTA WIOCIAWEK

Prowadzqcy posiedzenie: radny J6zef Mazierski

-

PrzewodniczEcy Komisji.

Data i miejsce obrad:29 lutego 2016 r., Urzqd Miasta Wlocfawek, Zielony Rynek 11/13
sala nr 20

Proponowany porzqdek obrad:

1.

Sprawy organ izacyjne:
a) otwarcie obrad,
b) stwierdzenie quorum.

2.

Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwaly w sprawie
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wloctawek na rok 2016.

Ad. 1
Sprawy organizacyjno-porzedkowe.

W posiedzeniu, kt6remu przewodniczyl radny J6zef Mazierski - Przewodniczqcy Komisji
Rewizyjnej udzial wziqli cztonkowie komisji wg listy obecno6ci stanowiqcej zatqcznik do
niniejszego protokolu. Przewodniczqcy Komisji otworzyf obrady, po powitaniu cztonk6w
komisji poinformowal, i2 zgodnie z listq obecno(ci komisja obradowai bqdzie w pefnym
skfadzie.

Ad.2
Autopoprawka do projektu uchwaly

w

sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji

Rewizyjnej Rady Miasta Wloclawek na rok 2016.
Wskozony mdteriol wraz z outopoprawkq do plonu procy oroz korespondencjq z dnio 24 lutego br.
przekozano radnym, stanowi r6wniei zolqcznik do protokolu.

Przewodniczacv Komisii Rewizvinei radnv J6zef Mazierski poinformowal, 2e obrady zwotane
zostaly ze wzglqdu na przekazanie Komisji Rewizyjnej odpowiedzi na pismo skierowane do
Sekretarza Miasta w sprawie wyjaSnienia wqtpliwo6ci dotyczqcych kompetencji Komisji
Rewizyjnej do dokonania kontroli zagadnied ujqtych w planie kontroli na rok bieiqcy oraz
udzielenie wyjaSnief czy w ramach posiadanych uprawnie6 kontrolnych Komisja Rewizyjna
moZe przeprowadzid przedmiotowe kontrole a takie przyjEi terminy kontrolowanych
obszar6w, kt6re dotycza poprzedniej iobecnej kadencji organ6w samorzqdu. W zafqczeniu
pisma przesfany zostal r6wniei plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016. Otrzymana
odpowiedi - pismo z dnia 24 lutego br. znak OPIK.8P.074.3.33.2016 spowodowafa, ze
naleialo doprecyzowad zakres kontrolowanych zagadnieri proponowanych przez komislq w
roku bieiqcym. W zwiqzku z powy2szym Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej zaproponowal,
aby po uwzglqdnieniu sugerowanych zmian plan kontroli na rok 2016 przedstawiai siQ
nastepujaco: miesiac kwiecief - Kontrola dziaiari prezydenta Miasta wloclawek w zakresre
sprawowania nadzoru wla6cicielskiego nad dzialalno3ciq Miejskiego Zespolu Opieki
Zdrowotnej Sp6lki z o.o. we Wtoctawku w roku 2015, - miesiac czerwiec - Kontrola
Miejskiego Zarzqdu Uslug Komunalnych i Dr6g we Wloctawku w zakresie nadzoru nad
dzialalno6ciq Wlociawskiego Inkubatora Innowacji i PrzedsiQbiorczoSci, miesiac sieroie6 Kontrola Prezydenta Miasta Wloclawek w zakresie udzielania zam6wieri publicznych w
okresie od dnia 01-12-2014r. do dnia 3r-72- 2o!5r., miesiac wrzesiei - Kontrola prezydenta
Miasta wloclawek w zakresie sprawowania nadzoru wlaScicielskiego nad dziaialnoSciq
PrzedsiQbiorstwa Gospodarki Komunalnej ,,Saniko" Sp. z o.o we Wloclawku w roku 2015.
Ponadto Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej wyjaSnif, ie proponowane zmiany wprowadzone
zosta{y r6wnie2 w formie autopoprawki do planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016, kt6ry
zostat przekazany czlonkom Komisji Rewizyjnej. przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej radny
J6zef Mazierski poinformowal,2e ww. zmiany stanowia autopoprawkq do projektu uchwary,
kt6ra bqdzie procedowana podczas obrad Rady Miasta, i dotyczy projektu uchwaly w
sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wloclawek na rox
20L6, a Sci5lej dotyczq zalqcznika do tej uchwaly, kt6ry po zmianach otrzymuje
zaprezentowane uprzednio brzmienie. w uzasadnieniu wskazuje siq, 2e powodem wniesienia
autopoprawki do wspomnianego projektu uchwaly jest doprecyzowanie zagadnie6
kontrolnych w roku 2016.

wypowiedi Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej otworzyt dyskusjq na temat
przedmiotowego zagadnienia.
Ko6czqc swojq

W dvskusii udzial wzieli:
Radna Olga Krut-Horonziak poinformowala, 2e podtrzymuje propozycjq kontroli zgloszonQ
podczas poprzednich obrad komisji obejmujqcq swoim zakresem kontrolq dzialad Prezydenta
Miasta Wloclawek w zakresie sprawowania nadzoru wla5cicielskiego nad dzialalno5ciq
Miejskiego Zespolu Opieki Zdrowotnej we Wloclawku za lata 2011-2015. Zdaniem Pani
radnej z korespondencji przekazanej komisji, na kt6rE powotuje sie PrzewodniczEcy Komisji
Rewizyjnej nie wynika, by kontrola nie mogfa obejmowai wskazanego okresu tj. lat 20112015 i musiata ograniczai siq wytqcznie do roku 2015. Ponadto Pani radna zwr6cita uwagq, ii
po zapoznaniu siq z dostqpnymi w tej kwestii przepisami prawnymi nie spotkala siq z

wykladniq prawna, kt6ra reguluje sprawy czasookresu kontroli ograniczajqc jej
przeprowadzenie przez Komisjg Rewizyjnq wytqcznie do bie2qcej kadencji Prezydenta Miasta.
Zdaniem Pani radnej brak jest zasadno6ci kontroli wylqcznie roku 2015 biorqc pod uwagq, ie
wszelkie istotne dla sp6lki zmiany mialy miejsce w poprzedniej kadencji. Zfozony zostal
w6wczas do Przewodn iczqcego Rady Miasta tak2e wniosek o zwolanie nadzwyczajnej sesji
Rady Miasta po5wiqconej dzialalnoici i sytuacji panujqcej w tej sp6tce miejskiej, do realizacji
wniosku jednak nie doszto, lecz trudno uznai, ie wniosek zlo2ony przez radnych byl
bezpodstawny inie miaf uzasadnienia, zglaszane obawy i zastrze2enia potwierdzila
przeprowadzona przez NIK kontrola w sp6lce, po zakoficzeniu kt6rej 6wczesny Prezydent
Miasta odwofaf poprzez Radq Nadzorczq Prezesa Sp6tki Paniq Edytq Mokrq, powolujEc na to
stanowisko Pana Arkadiusza Nowodworskiego. Zdaniem Pani radnej ciqgfoii postqpowania
powinna zostad zachowana i nie mo2e byd ograniczona ze wzglqdu na uplyw czasu wylqcznie
do roku ubieglego.
Radnv Krzvsztof Kukucki potwierdzif, ie w przekazanej korespondencji brak jest wyjadnienia
watpliwosci, o kt6rej byla mowa, tzn. czy komisja moie dokonywai kontroli w ramach

kadencji,

na kt6rq zostaia wybrana czy te| okres kontroli mo2e dotyczy6 r6wniei

funkcjonowania samorzqdu minionych kadencji.
Przewodniczacv Komisii Rewizvinei radnv J6zef Mazierski tidzielil odpowiedzi Panu radnemu
informujqc, ie w wyniku zapytania skierowanego w tej kwestii do Sekretarza Miasta uzyskal
odpowiedi, 2e w ustawie o samorzqdzie gminnym nie jest powiedziane, wprost, lecz jest
zapis o kontroli prezydenta. Dlatego zdaniem Pana Przewod niczacego nie powinno siq
dokonywad kontroli wstecz, stqd propozycja zmiany tytutu zagadnienia kontrolnego
obejmujqcego swoim zakresem rok 2015., kt6ra zostanie poddana pod glosowanie.
Radnv Krzvsztof Kukucki kontynuujqc wypowiedl stwierdzil, 2e ww. korespondencja daje
odpowiedi i rozwiewa wqtpliwoici niekt6rych cztonk6w komisji w kwestii, jakie podmioty
mogA zostaC poddane kontroli a takie, w jakim zakresie. Oznacza to, ie mo2na poddad
kontroli nadz6r wlaicicielski prowadzony przez Prezydenta Miasta nad sp6lkq natomiast nie
mo2na kontrolowai sp6lki, kt6ra posiada swoje organy kontrolne, prowadzi to r6wnie2 do
wniosku, 2e kontrola dotyczy dzialari Prezydenta Miasta danej kadencji.
Przewodniczacv Komisii Rewizvinei radnv J6zef Mazierski zwr6cil siq do radnej Olgi KrutHoronziak czy w zwiqzku ze zgtoszonym uprzednio przez Paniq radna tematem kontrolnym
obejmujqcym swoim zakresem kontrolq dzialari Prezydenta Miasta Wtoclawek w zakresie
sprawowania nadzoru wlaScicielskiego nad dziatalnoicia Miejskiego Zespolu Opieki
Zdrowotnej we Wloclawku za lata 2OIL-2015. oraz zmianq dokonana w autopoprawce
zgfasza inne propozycje czy te2 wnioski.

Radna Olga Krut-Horonzik stwierdzila, i2 podtrzymuje wniosek dotyczqcy ww. kontroli, kt6ra

swoim zakresem bqdzie obejmowala lata 2011-2015 a nie jak zaproponowano w
autopoprawce wylqcznie rok 2015, poniewa2 bez 2adnych podstaw prawnych w spos6b
nieuzasadniony przyjmowana jest przez radnych Komisji Rewizyjnej wykladnia prawna, kt6ra
ogranicza prowadzenie zakresu kontroli wylqcznie do bieiqcej kadencji bez mo2liwoici
przeprowadzenia dzialaf kontrolnych dotyczacych lat ubiegtych. Ponadto Pani radna
stwierdzifa,2e wszystkie dotychczasowe kontrole przeprowadzone przez KomisjQ Rewizyjnq
nie ograniczaty siq jedynie do bieiqcej kadencji, i takie dziatanie nie spotkato siq wcze6niej z
wEtpliwosciami radnych, przeprowadzane kontrole nie mialy nic wsp6lnego z kadencyjnosciq
danej rady miasta.
Przewodniczacv Komisii Rewizvinei radnv J6zef Mazierski poddai pod giosowanie wniosek
zgloszony przez radnq Olge Krut-Horonziak, dotyczqcy ujqcia w planie kontroli Komisji
Rewizyjnej na rok 2016 - przeprowadzenia kontroli dzialari Prezydenta Miasta Wloclawek w
zakresie sprawowania nadzoru wlaScicielskiego nad dzialalnoiciq Miejskiego Zespotu Opieki
Zdrowotnej we Wtoctawku za lata 2011-2015.
W wyniku glosowania przeprowadzonego w obecno3ci 11 czionk6w komisji, za przyjqciem
wniosku w zaproponowanym brzmieniu opowiedziaf siq 1 czlonek komisji, przeciwnych
wnioskowi bylo 6 czionk6w komisji natomiast 4 czlonk6w komisji wstrzymato siq od glosu.
Wobec powy2szego Przewodniczqcy Komisji poinformowal, 2e zgloszony wniosek nie uzyskal
akceptacji.
Nastgpnie Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej poddai pod glosowanie autopoprawkq do
projektu uchwafy w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Wfoclawek na rok 2016 w brzmieniu okre6lonym w zalqczniku do autopoprawki wraz z
planem pracy na rok bie2qcy.
W wyniku glosowania przeprowadzonego w obecnoSci 11 radnych za przyjqciem
autopoprawki opowiedzialo siq 10 czlonk6w komisji, przy braku glos6w wstrzymujacych siq
oraz 1 gtosie przeciwnym.
Wobec powy2szego PrzewodniczEcy Komisji Rewizyjnej poinformowal, 2e Komisja Rewizyjna
pozytywnie zaopiniowafa autopoprawkQ do projektu, uchwaly w zaproponowanym
brzmieniu. Ponadto przyjQte zmiany odnoszq siq r6wniei do autopoprawki planu pracy
Komisji Rewizyjnej na rok bieiqcy.
Opinia komisji stanowi zalqcznik do protokolu.

Wobec wyczerpania porzqdku obrad Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej radny J6zef
Mazierski poinformowal, 2e zamyka posiedzenie komisji.
Nd tym protok6l zakohczono.

Sporz. J.Sklldanowska 8RM.
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Komisla Rewiryina ,
Wlodawet
RadY Miasta
Wloclawek 29 lutego 2016r.
8RM.0014.7. 1.2016
RADA MIASTA

WtOCIAWEK

oPtNrA NR 1/2016
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wfoclawek
z dnia 29 lutego 2016 roku

Komisja Rewizyjna Rady Miasta podczas posiedzenia, kt6re odbyto siq w dniu 29 lutego br.
pozytywnie zaopiniowala autopoprawkq do projektu uchwaly w sprawie zatwierdzenia planu
kontrofi Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wloctawek na 2OL6 rok. Zaproponowane zmiany
uwzglgdnione zostaty w autopoprawce do planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok bieiqcy.

W wyniku glosowania przeprowadzonego w obecno3ci jedenastu czfonk6w Komisji za
wydaniem pozytywnej opinii o autopoprawce dotyczqcej ww. projektu uchwaly
opowiedzialo siq dziesiqciu czlonk6w komisji przy braku glos6w wstrzymujecych siq oraz
jednym glosie przeciwnym.

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwaly w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Wtoctawek na rok 2015.

W projekcie uchwaly w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Wloclawek na rok 2016, zatqcznik do uchwaly otrzymuje brzmienie okrejlone w
niniejszym zatqczniku.

UZASADNIENIE

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Wtoclawek wnosi autopoprawkq do projektu uchwaty w
sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Woctawek na rok 2015.
Autopoprawka ma zwiqzek z doprecyzowaniem zagadnien kontrolnych w roku 2016.

zalac.nik
do Uchwaly Nr .../.../2016
Rady Miasta wloclawek
z

PLAN

KONTROII
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'

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA WIOCTAWEK
NA ROK 2015

MIESIAC KWIECIEN

-

w

zakresie sprawowania nadzoru
wla6cicielskiego nad dzialalnoiciq Miejskiego Zespofu Opieki Zdrowotnej Sp6lki z o.o we
Wloclawku w roku 2015.

Kontrola dzialari Prezydenta Miasta Wloclawek

MIESIAC CZERWIEC

-

i

Dr6g we Wloclawku w zakresie
nadzoru nad dzialalno6ciq Wfoclawskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiqbiorczo6ci .

Kontrola Miejskiego Zarzqdu Uslug Komunalnych

MIESIAC SIERPIEN

-

Kontrola Prezydenta Miasta Wloclawek w zakresie udzielania zamriwiei publicznych w
okresie od dnia 01-12-2014r. do dnia 31-12- 2015r.

MIESIAC WRZESIEN

-

w

Kontrola Prezydenta Miasta Wlocfawek
zakresie sprawowania nadzoru
wlaScicielskiego nad dzialalnoSciq Przedsiqbiorstwa Gospodarki Komunalnej ,,Saniko"
Sp. Z o.o we Wfocfawku w roku 2015.

