BRM. 0012.7.6.2016

PROTOK6T NR 6/2016
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY MIASTA WTOCTAWEK

ProwadzQcy posiedzenie: radny J6zef Mazierski

-

Przewodniczqcy Komisji.

Data i miejsce obrad: 22 czerwca 2016 r., UrzQd Miasta Wloclawek, Zielony Rynek 11/13
sala nr 20

Proponowany porzqdek obrad

:

1.

Sprawyorganizacyjne:
a) otwarcie obrad,
b) stwierdzenie quorum,
c) przyjqcie protokofu nr 5 z dnia 07.06.2016 r.
d) zmiany do porzqdku obrad

2.

Wypracowanie stanowiska

w sprawie

okre6lenia wartoici szkody poniesionej

w

niekorzystnym rozporzqdzaniem majEtkiem gminnym Sp6lki ,,Zielei Miejska"
Prokuratury Rejonowej PR 1 Ds.40.2016 z dnia 23.05.2015

3.

zwiEzku

-

Pismo

Powolanie zespolu kontrolnego Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontynuacji kontroli
,,Przebudowa Drogi Krajowej Nr 91" zleconej UchwafQ Nr lll/27 /20L4.

4.

Sprawy bieiqce i wolne wnioski.

z

Ad. 1

Sprawy organizacyjno-porzqdkowe.

W posiedzeniu, kt6remu przewodniczyl radny J6zef Mazierski-Przewodniczqcy

Komisji
Rewizyjnej udzial wziqli cztonkowie Komisji oraz go6cie wg. listy obecno6ci stanowiqcej
zalqcznik do niniejszego protokolu. O godzinie 1330 Przewodniczqcy Komisji otworzyf obrady,
po powitaniu cztonk6w Komisji i goici poinformowat,
zgodnie z listq obecnoici w
posiedzeniu uczestniczy siedmiu czlonk6w Komisji, co wobec skfadu wynoszacego dziewiei
os6b stanowi quorum i pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Przewodniczqcy poinformowat, i2 w Biurze Rady Miasta znajdowai siq do wglqdu protok6t
z posiedzenia Nr 5 z dnia 07 czerwca 2016 roku, z kt6rym czlonkowie mogli siq zapoznai
i wnie6d swoje uwagi.
Wobec braku uwag ze strony czlonk6w Komisji protok6l zostal przyjQtV w drodze
przeprowadzonego gtosowania. Za jego przyjqciem radni opowiedzieli siq jednomyslnie.
Nastqpnie Przewodniczqcy Komisji przedstawil projekt porzqdku obrad, do kt6rego nie
wniesiono zmian i uwag, w zwiqzku z tym zaproponowany porzqdek obrad zostat uznany za
obowiqzujqcy.

ii

Ad.2
Wypracowanie stanowiska w sprawie okre6lenia wartoici szkody poniesionej w zwiazku z
niekorzystnym rozporzqdzaniem majqtkiem gminnym Sp6lki ,,Zielef Miejska" Pismo
Prokuratury Rejonowej PR 1 Ds. 40.2015 z dnia 23.05.2016
posiada cafq
Przewodniczacv Komisii Rewizvinei radnv J6zef Mazierski poinformowal,
korespondencjq, jaka byla prowadzona pomiqdzy Prokuratorem Prokuratury Rejonowej, a
Przewodniczqcym Rady Miasta oraz PrzewodniczQcym Komisji Rewizyjnej, w sprawie
okreSlenia wartoici szkody poniesionej w zwiazku z niekorzystnym rozporzqdzaniem
majqtkiem gminnym Sp6lki ,,Zielefi Miejska". Pan PrzewodniczEcy odczytaf kolejno pisma w
niniejszej sprawie, z kt6rej wynika, ie Prokurator prosi o szczeg6lowe dane okre5lajqce
wysokoSi szkody. W zwiqzku z tym Przewodniczqcy Rady skierowat pismo do Komisji
Rewizyjnej o okreilenie wartoici szkody. Z Zespolu Kontrolnego, kt6ry byl powolany do
kontroli ,,Zieleni Miejskiej,, pozostala tylko radna Katarzyna Zarqbska, kt6ra nie zabrala gtosu
w tym temacie. Przewodniczqcy Komisji dodal, i2 poprosit Prezydenta Miasta o zaproszenie
osoby, kt6ra z ramienia Urzqdu Miasta zajmowata sie tE sprawa i pomogiaby w rozwiqzaniu
problemu.
Pani Dvrektor Biura Nadzoru Wladcicielskieso Przeksztalce6, jako Przedstawicielka
Prezydenta stwierdzila, ie rolq jej Biura bylo przygotowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej
materialu do kontroli, natomiast samq kontrolq iweryfikacjq siq nie zajmowala, nie byfy to
jej wnioski i nic wiqcej na ten temat powiedziei nie moie.

-

ii

i

W zwiqzku z tym PrzewodniczEcy Komisji otworzyi dyskusjq na temat omawianego punktu
obrad.
W dvskusii udziai wzieli:

Radnv Jaroslaw Hupalo poinformowal,

ie prowadzone dziafania w tej sprawie sq absurdarne,
jeSli byty wcze6niej jakie6 zarzuty naleialo sprawq skierowai do Prokuratury i zostaioby
przeprowadzone postepowanie, natomiast Komisja Rewizyjna powinna zakoriczyi okres
rozliczed z bylym Prezydentem itymi dzialaniami, kt6re byfy prowadzone, poniewaZ one sA
dobrze oceniane przez mieszkaric6w.
Radnv Krzvsztof Kukucki stwierdzit, i2 wcze6niej pr6bowano przekonai radnq, kt6ra byia
wnioskodawcq tego pomyslu, ie Komisja Rewizyjna powolana jest do nadzorowania kontroli
dokonad organ6w tej kadencji, kt6ra obecnie funkcjonuje, a nie dokonywai rozliczei bylego
Prezydenta iprzychyla siq do wniosku radnego Hupato o zako6czenie tej kwestii sporu i
podjQciu konstruktywnych dzialari na rzecz i dla dobra mieszkaf c6w Wloclawka.
Radnv Andrzei Patucki poinformowaf, ii byt osobq, kt6ra poparta wniosek zgfoszenia tego
pseudo dokumentu do Prokuratury, poniewa2 wiedziaf, 2e dokument ten ma taki charakter,
co potwierdzila liczna korespondencja w tej materii. Poza tym powiedzial w6wczas, ie jest
mu to potrzebne do ewentualnego pociqgniqcia do odpowiedzialno6ci czlonk6w Komisji o
znieslawianie Andrzeja Paluckiego. Zdaniem Pana Radnego przewidywania przebiegu tego
przedsiqwziqcia siq sprawdzajq, poniewai krzy26wka nienawi6ci z niewiedzq nie moie byi
podstawE do prawnego pociqgania do odpowiedzia Inoici. W zwiqzku z tym glosowat za
przekazaniem sprawy do Prokuratury, aby mogli skompromitowai siq na forum prawnym ci,
kt6rzy chcq tej kompromitacji, natomiast Pan PrzewodniczAcy powinien zwr6cii siq do

Komisji, mimo, 2e nie sq czlonkami obecnej Komisji, ale byli czlonkami Zespoiu i
od powiedzialnosi z nich nie spada bez wzglqdu na to, jakE funkcjq obecnie pelniq.
Potwierdza, i2 naleiy skierowai do tego Zespolu, kt6ry dokonywal kontroli wypelnienia luki,
kt6rej iEda Prokurator. Komisja nie analizowata dokument6w, jako Komisja Rewizyjna, tylko
osobv, kt6re tq dokumentacjq przeglqdaiy, w zwiqzku z tym powinny obecnie dokonai
wyliczenia strat, jakie ponioslo Miasto.
Przewodniczacv Komisii skierowal pytanie do Dyrektor Biura Nadzoru Wta6cicielskiego i
Przeksztalcen Pani Kamili Stomczyriskiej, lakie jest jej stanowisko w tej sprawie?
Pani Dvrektor stwierdzila, tak jak wczeiniej, ie w ubiegtym roku owszem otrzymata pismo
informujqce o kontroli Sp6fki "Zielei Miejska", ale w celu przygotowaniu materialu do
kontroli, natomiast nie jest w stanie wypracowania stanowiska w sprawie oszacowania
warto5ci szkody.
Radnv Krzvsztof Kukucki kontynuujec wypowiedi stwierdzif, 2e skoro padl wniosek, oznacza
to, ie Komisja powinna go przegtosowai, 2eby skierowai zastrzeienia do radnych, kt6rzy
stanowili Zesp6t, kt6ry opracowal te zarzuty.
Przewodniczacv Komisii Rewizvinei Radnv J6zef Mazierski stwierdzil, i2 nie ma takiej
potrzeby, aby kontaktowai siq z poprzednimi cztonkami Zespotu Kontrolnego Komisji
Rewizyjnej i kierowad do nich wniosek, by podjqli dzialania zwiEzane z wycena szkody jakie
ponioslo Miasto. Poza tym radna Olga Krut-Horonziak nie jest czlonkiem Komisji Rewizyjnej,

a wiqc i Zespoiu Kontrolnego, Pan radny Janusz Dqbczyhski nie jest czlonkiem Komisji
Rewizyjnej, a wiqc i Zespolu Kontrolnego. W zwiEzku z powyiszym nie jest mo2liwe
wznowienie przez ten Zesp6l Kontrolny, kt6ry byl powolany do przeprowadzenia kontroli
zgodnie z I 113 Statutu Miasta. Natomiast zaproponowaf drugi wniosek przekazania sprawy
do Prezydenta Miasta idokonania wyceny szkody zlecajqc bieglemu rzeczoznawcy.
Radnv Jaroslaw Hupafo zwr6cit siq do Przewodn iczacego Komisji informujqc, ii nie ma w
regulaminie funkcjonowania Rady Miasta mo2liwo5ci wysyfania
wlqczania

i

od

powiedzialnych Komisji Rewizyjnej Prezydenta Miasta Wtocfawka, poniewai sE

to

dwa

162ne podmioty.

W odpowiedzi radnv J6zef Mazierski poinformowal, 2e Komisja Rewizyjna ma prawo zaprosid
na obrady Komisji biegtego, Prezydenta Miasta, aby powolal odpowiednie osoby do wyceny
wartoici szkody, ale skoro sq propozycje dw6ch wniosk6w, naleiy wybrad odpowiedni
wniosek i przeglosowai.
Radnv Krzvsztof Kukucki natomiast stwierdzit, i2 w drugim wniosku zaistnial blqd logiczny,
poniewai do wniosk6w doszedl Zesp6l, kt6ry analizowal dokumenty obciaianie tym
Prezydenta jest nie zasadne.
Po zakoriczonej dyskusji, Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej poddal pod glosowanie wniosek
o dokonanie wyceny szkody przez czlonk6w Zespofu Kontrolnego powolanego w styczniu

i

I>.
W wyniku glosowania przeprowadzonego w obecnodci 7 radnych za przyjqciem wniosku
pozytywnie opowiedzialo siq 6 czlonk6w Komisji, przy 1 glosie przeciwnym, glos6w
2U

wstrzymujQcych siq nie bylo.

Po zakofczonym gtosowaniu Przewodniczqcy Komisji przeszedl do realizacji kolejnego
oun ktu obrad.

Wniosek stanowi zatqcznik do protokolu.

Ad.3

do

przeprowadzenia kontynuacji
kontrof i ,,Przebudowa Drogi Krajowej Nr 91" zleconej Uchwalq Nr llU27l20t4.
Przewodniczacv Komisii Rewizvinei radnv J6zef Mazierski poinformowal, ii zwr6cit siq do
Pana Przewodn iczqcego Rady Miasta pismem z dnia 4 maja 2016r. dotyczqcym zasadno5ci
kontynuacji przeprowadzenia Kontroli ,,Przebudowa Drogi Krajowej Nr 91". W zwiqzku z tym,
i2 Rada Miasta zlecila kontrolq uchwafa, to przygotowal r6wnie2 uchwale o odstEpieniu od
przeprowadzenia kontroli, Pan Przewodniczqcy Rady Miasta w korespondencji odpowiedzial,
i2 w jego ocenie ww. kontrola winna byd przez Komisjq realizowana.
Po odczytaniu pism Przewodniczqcy Komisji otworzyl dyskusjq na temat omawianego punktu
obrad.

Powolanie zespolu kontrolnego Komisji Rewizyjnej

W dvskusii udziat wzieli:

Radnv Krzvsztof Kukucki stwierdzit, i2 Komisja Rewizyjna powinna odstqpii od
przeprowadzenia kontroli, poniewai odpowiednie organy zajmujq siQ kontrolA, posiadajq
niepor6wnywalnie lepsze moiliwo6ci na przebadanie tej inwestycji. W zwiqzku z
przygotowanym wnioskiem i projektem uchwaty, PrzewodniczEcy Rady Miasta powinien
wlqczyi do porzQdku obrad ipoddad go pod glosowanie Rady Miasta. JeSli Rada zdecyduje o
potrzebie kontynuacji kontroli przez Komisjq RewizyjnE, wtedy naleiy powolai zesp6t
kontrolny.
Przewodniczacv Komisii Rewizvinei powiedzial,2e zgodnie z pismem Przewod n iczqcego Rady
Miasta kontrola powinna byi realizowana przez Komisjq Rewizyjnq, wnosi o powofanie
Zespolu Kontrolnego.
Czlonkowie Komisji Rewizyjnej stwierdzili jednak, ie nie sa gotowi do przeprowadzenie ww
kontroli, poniewai temat jest trudny, zbyt obszerny, wymaga wiedzy fachowc6w i

specjalist6w. Ponadto wyspecjalizowane organy prowadzily inadal prowadzE kontrole tej
inwestycji.
Radnv Andrzei Pafucki potwierdzil, 2e przeprowadzenie takiej kontroli wymaga wiedzy
fachowc6w, odpowiednich instrument6w, kt6rych my nie posiadamy. Opr6cz tego w sprawie
Przebudowy Drogi Krajowej Nr 91, byfy prowadzone inne kontrole, ni2 te, kt6re zostaly
wymienione w piimie przez Pana Prezydenta, byly to r6wnie2 kontrole realizowane w trakcie
etapu budowy drogi. Ponadto poinformowaf, ie na wniosek pa rlamenta rzyst6w poprzedniej
kadencji zostal zloiony wniosek do Prokuratura Generalnego o spowodowanie kontroli Drogi
Krajowej 91. Wniosek ten z Prokuratury Krajowej skierowano do Prokuratury Okrqgowej we
Wloclawku, a nastqpnie do Prokuratury w Rypinie, poniewa2 Prokuratura Rejonowa we
Wlociawku nie podjqla siq wszczqcia postQpowania. Do kontroli Drogi Krajowej 91 wiaczono
r6wnie2 CBS, po pewnym czasie jednak wstrzymano te czynno6ci. W zwiqzku z interwencja
6wczesnych parlamentarzyst6w zabrano sprawQ z Prokuratury w Rypinie i przekazano do
Prokuratury Apelacyjnej w Gdadsku, po pewnym czasie sprawQ skierowano do Prokuratury
Okrqgowej w Bydgoszczy. Kolejnym organem pomocniczym w przeprowadzeniu czynnoici
kontrolnych byfo CBS, nastqpnie sprawq przekazano do ABW, a p6iniej do CBA. Po
przeprowadzeniu tych czynnoSci kontrolnych Prokuratura Okrqgowa w Bydgoszczy umorzyla
postqpowanie. Pan Radny dodal, ie sprawa kontroli Drogi Krajowej Nr 91 wr6cila do CBS
Policji, a nadz6r prowadzi Prokuratura Okrqgowa we Wtoctawku.
Po zakoiczonej dyskusji Pan Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej radny J6zef Mazierski
poddal pod glosowanie wniosek, kt6ry Komisja wypracowala w sprawie odstQpienia od
przeprowadzenia kontroli" Przebudowa Drogi Krajowej Nr 91" zleconej Uchwaiq Nr
xt/27 /2074.
W wyniku gtosowania przeprowadzonego w obecnodci siedmiu czfonk6w Komisji za
wnioskiem opowiedzialo siq czterech czlonk6w Komisji przy trzech glosach wstrzymujacych
sie.

Wniosek stanowi zalacznik do protokolu.

Ad.4
Sprawy bieiqce i wolne wnioski.
Innych spraw nie zgfoszono.
Wobec wyczerpania porzqdku obrad Przewodniczqcy Komisji zakoiczyl posiedzenie.

Przewodniczqcy
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Wloclawek 22 czerwca 2016r.
BRM. 0014.7.4.2016

PrzewodniczEcy Rady Miasta

wNtosEK NR 2/2016
Komisji Rewizyjnej
z dnia 22 czerwca 2016 roku

Komisja Rewizyjna wnioskuje

o dokonanie wyceny szkody wskazanej w protokole

pokontrolnym - przez cztonk6w Zespofu Kontrolnego, kt6ry powolany zostat w dniu
13 stycznia 2015 do przeprowadzenia kontroli w sp6fce,,Ziele6 Miejska" zgodnie z Uchwalq

Rady Miasta wtocfawek nr |t/26/20r4 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zlecenia
,,

Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postqpowania kontrolnego

w

zakresie dzialari

Prezydenta Miasta wioclawek zwiqzanego z wszelkimi sprawami dotyczqcymi sp6tki Zieleri
Miejska zoo".
W wyniku przeprowadzonego giosowania za przyjqciem wniosku opowiedzialo siq
5 czlonk6w Komisji, przy braku gios6w wstrzymujQcych siq i

radny J6zef

l

glosie przeciwnym.
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Wloclawek 22 czerwca 2O!6r.
BRM. 0014.7.5.2016

Przewodniczqcy Rady Miasta

WNIOSEK NR 3/2016

Komisji Rewizyjnej
z dnia 22 czerwca 2016 roku

Komisja Rewizyjna wnioskuje o odstqpienie od przeprowadzenia
kontroli w zakresre
dziaia6 zwiqzanych z zadaniem ,,przebudowa Drogi Krajowej
Nr 91,, w zwiqzku z t!m, i2 w/w
inwestycja poddawana byla innym kontrorom, obecnie Centralne
policji

Biuro

sredczej

wydzial we wloclawku zarzqdu w Bydgoszczy toczy postepowanie
kontrorne, wydano
wszelkie dokumenty dotyczqce omawianej inwestycji i nie jest
znany termin zakoiczenia
czynnolci kontrolnvch.
W wyniku przeprowadzonego glosowania za przyjqciem wniosku
opowiedzialo sig
qzlonk6w
4
Komisji przy 3 giosach wstrzymujQcych
sie.

:,. '1 ,":.

r';,: ,..'

*

^

a.

-r,

