BRM.0072.7.7.2076

PROTOK6T NR 7/2016
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY MIASTA WIOCTAWEK

Prowadzqcy posiedzenie: radny J6zef Mazierski

-

Przewodniczqcy Komisji,

Data imiejsce obrad:07 lipca 2016 r., Urzqd Miasta Wloclawek, Zielony Rynek 11/13
Sala nr 302

Proponowany porzqdek obrad

1.

:

Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad,
b) stwierdzenie quorum,
c) zmiany do porzqdku obrad.

2.

Podjqcie czynno(ci zwiEzanych

Miasta do Komisji Rewizyjnej

z

wyborem biegfego zgodnie z pismem przewodniczqcego Rady

z dnia 30 czerwca 2016 roku.

3.

Zaopiniowanie projektu Uchwaly w sprawie upowaznienia przewodniczEcego Rady Miasta
Wloclawek do wniesienia zaZa lenia.

4.

Sprawy bieiAce i wolne wnioski.

Ad. 1
Sprawy organizacyjno-porzqdkowe.
W posiedzeniu, kt6remu przewodniczyl radny J6zef Mazierski-Przewodniczqcy Komisji
Rewizyjnej udzial wziqli cztonkowie Komisji oraz goScie wg. listy obecno5ci stanowiEcej
zafqcznik do niniejszego protokofu. W posiedzeniu uczestniczyl Przewodniczqcy Rady Miasta
Wloctawek Jarosiaw Chmielewski. O godzinie 1430 Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej
otworzyf obrady, po powitaniu cztonk6w Komisji Rewizyjnej i goici poinformowal, i2 zgodnie
z listq obecno6ci w posiedzeniu uczestniczy siedmiu czfonk6w Komisji, co wobec skladu
wynoszEcego dziewiqi os6b stanowi quorum i pozwala na podejmowanie prawomocnych
d

ecyzji.

Nastepnie Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej przedstawil projekt porzqdku obrad, do
kt6rego nie wniesiono zmian i uwag, w zwiQzku z tym zaproponowany porzqdek obrad zostal
uznany za obowiqzujqcy.

Ad.2
Podjqcie czynnosci zwiEzanych z wyborem bieglego zgodnie z pismem Przewodniczqcego
Rady Miasta do Komisji Rewizyjnej z dnia 30 czeru,ca 2016 roku.
Przewodniczacv Komisii Rewizvinei radnv J6zef Mazierski przypomnial, i2 na Komisji
Rewizyjnej w dniu 22 czerwca 2016 roku, Komisja wypracowala wniosek w sprawie
okre6lenia wartosci szkody ,,Zieleni Miejskiej" przez poprzedni Zesp6l Kontrolny.
Poinformowat r6wniei, 2e dnia 23 czerwca 2016 skierowal pismo znak BRM.0012.7.26.2016
do Pani Sekretarz w zwiqzku z watpliwo6ciami realizacji wniosku/ zesp6l jui nie istnieje,
uplynql termin kontroli i 2 czionk6w zespotu nie jest czlonkami Komisji Rewizyjnej/.
W odpowiedzi 7 lipca 2016 roku OP|K.0015. t.4O.2Ot6 Pani Sekretarz udzielita odpowiedzi, 2e
Komisja Rewizyjna po sporzqdzeniu przez zesp6l kontrolujEcy protokofu moie zlecii
zespolowi wykonanie dodatkowych czynno(ci kontrolnych, jednak2e o ile uplynql jui
zakre5lony przez PrzewodniczQcego Komisji termin kontroli, cala procedura okre5lona 5113
Statutu winna byi rozpoczeta od nowa, poza tym czlonkiem zespoiu kontrolnego moie byi
wyfqcznie czfonek Komisji Rewizyjnej. W zwiqzku z tym wniosek nie mo2e byi zrealizowany
przez poprzedni zesp6l. Przewodniczqcy dodaf, ii wplynqlo pismo z Prokuratury Rejonowej o
odmowie wszczqcia postQpowania.
Przewodniczacv Komisii Rewizvinei radnv J6zef Mazierski o zabranie glosu poprosil
Przewodn iczaceso Radv Miasta Jarosiawa Chmielewskieso, kt6ry wyjainil, i2 w
wystosowanym pi5mie do Prokuratury zatqczyf protok6l Komisji Rewizyjnej, aby Prokuratura
w tej sprawie podjqla czynnosci dalszego postqpowania lub ewentualnie odm6wiia.
Natomiast w korespondencji zwrotnej Prokuratura poprosifa o oszacowanie tej szkody. W
zwiEzku z tym, sprawe skierowano do Komisji Rewizyjnej, aby Komisja mogla sie w tej
materii wypowiedziei. Po zapoznaniu sie z tematem, Przewodniczecy Komisji Rewizyjnej,
zglosit siq z wnioskiem do Prezydenta Miasta o dokonanie wyceny. W tej sytuacji nastqpila
wymiana pism pomiqdzy Urzedem Miasta, Biurem Rady Miasta a KomisjE Rewizyjnq.
Prezydent wyrazit zgodq, aby biegty rzeczoznawca m6gl siq w tej kwestii wypowiedziei, a
zlecenie bylo realizowane z bud2etu Urzqdu Miasta. Po analizie listy bieglych, wyloniono 3
rzeczoznawc6w, z kt6rych 2 odm6wilo wykonania ekspertyzy, natomiast 1 wyrazit wolq
wykonania czynnofci eksperckich. W zwiqzku z tym, decyzja w sprawie wyboru wskazanego
rzeczoznawcy nale2y do Komisji Rewizyjnej. Ponadto Pan Przewodniczqcy Jaroslaw
Chmielewski poinformowal, ie dnia 30 czerwca 2016 minql termin wyznaczony przez

Prokuraturq podania wysokoici szkody, w zwiqzku z powy2szym wystEpii do Prokuratury
Rejonowej o wydluienie terminu udzielenia odpowiedzi.
Radnv Jaroslaw Huoato skierowal pytanie do Pana Przewodniczqcego Rady Miasta czy skoro
minqt termin wyznaczony przez Prokurature, jaka jest szansa prowadzenia postQpowania w
przypadku poniesionych koszt6w zlecenia tej ekspertyzy iczy bqdzie potrzebne kolejne
upowainienie Rady do ztoienia nastepnego wniosku.
Przewodniczacv Radv Miasta Jaroslaw Chmielewski odpowiedzial, ie jest termin na
wniesienie zaialenia na postqpowanie Prokuratury, poniewa2 nie byio takiej moiliwo6ci, aby
dokonai wyceny zleconej przez Prokuraturq. W zwiqzku z tym na dzisiejszej Sesji Rady
Miasta ma stanqi projekt uchwafy dotyczqcy upowainienia Przewodniczqcego do wniesienia
za 2a le n

ia.

Dvrektor Biura Radv Miasta Pani Malgorzata Feliniak dodata. ii korespondencja z Urzqdu
Miasta trafila do Prokuratury w dniu 1 lipca 2016, natomiast Pani Prokurator dostarczyla
swojq korespondencjq 4lipca 2016 roku.
Radnv Krzvsztof Kukucki stwierdzil, ii cala sytuacja jest kuriozalna, poniewai osoby, kt6re siq
tym tematem zajmowaly, nie sq jui cztonkami Komisji Rewizyjnej i zostawily problem naszej
Komisji. W zwiqzku z brakiem mo2liwo6ci dokoriczenia tamtej sprawy, chcialby ztoiyi
wniosek formalny o powolanie nowego zespotu i ponowne rozpatrzenie sprawy.
Przewodniczacv Komisii Radnv J6zef Mazierski przypomniaf, ii Rada Miasta Uchwalq zleca
kontrolq Komisji Rewizyjnej i wtedy Komisja powoluje Zesp6l Kontrolny, ponadto Pani
Sekretarz w piSmie z dnia 7 lipca 2016 wskazafa, ii cala procedura kontroli powinna byi
rozpoczqta od nowa.
Wobec zakoficzonej dyskusji Przewodniczqcy Komisji przeszedl do glosowania nad wyborem
bieglego.
W wyniku gtosowania przeprowadzonego w obecno6ci 7 czfonk6w Komisji za zgloszonym
wyborem bieglego opowiedziato siq 3 radnych, przy 2 glosach przeciwnych oraz 2 glosach
wstrzymujEcych sie.

Ad.3
Zaopiniowanie projektu Uchwaly w sprawie upowainienia Przewodniczqcego Rady Miasta
Wlocfawek do wniesienia zaialenia.
Przewodniczacv Komisii Rewizvinei J6zef Mazierski poinformowal, ie w dniu 4 lipca 2015 r
do Biura Rady Miasta wplynqlo Postanowienie sygn. akt PR1DS.40.2016 Prokuratura
Rejonowego o odmowie wszczqcia 6ledztwa w sprawie wyrzqdzenia znacznej szkody
majqtkowej Gminie Miasto Wfoctawek przez Prezydenta Miasta Wioclawek poprzez
niedopelnienie ciaiQcego obowiqzku w zakresie dysponowania jej mieniem w postaci
udziai6w w sp6lce z o.o Zieleri Miejska. Na powyisze postanowienie przysluguje zaialenie, w
zwiqzku
tym przygotowany zostal projekt Uchwafy
sprawie upowainienia
Przewodniczqcego Rady Miasta do wniesienia zaialenia.
Wobec braku zgloszei radnych do zabrania glosu w dyskusji PrzewodniczAcy Komisji radny
J6zef Mazierski poddat od gtosowanie ww projekt Uchwafy.
W wyniku glosowania przeprowadzonego w obecno3ci 7 czlonk6w Komisji za przyjqciem
projektu Uchwaly opowiedziato siq 3 radnych przy 3 glosach przeciwnych oraz giosie
wstrzymujacym sie. A zatem w rezultacie przeprowadzonego glosowania, Komisja nie
wypracowafa pozytywnej opinii do przedlo2onego projektu Uchwaly.
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Ad.4
Sprawy bieiEce i wolne wnioski.
Radnv Jarosiaw Huoalo zwr6cil siq z pytaniem, z jakich Srodk6w zostanie dokonana zaptata
dla rzeczoznawcy, z bud2etu Pana Prezydenta czy bud2etu Rady Miasta?
Dvrektora Eiura Radv Miasta Pani Malsorzata Feliniak poinformowafa, i2 Pani Skarbnik
zapewnila Srodki na dokonanie zaplaty za wykonanQ usiuge, poniewai w bud2ecie Biura Rady
Miasta takich Srodk6w nie ma.
Przewodniczacy Komisii Rewizvinei wr6cil do wniosku radnego Krzysztofa Kukuckiego w
sprawie powotania nowego zespolu kontrolnego dotyczqcego kontroli Zieleni Miejskiej.
Radni jednak stwierdzili, ie zgodnie z pismem Pani Sekretarz powolanie takiego zespotu
wymaga rozpoczqcia cafej procedury kontroli od nowa.
Innych spraw nie zgloszono.

Ponadto Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej radny J6zef Mazierski poinformowal,2e zglosi
na dzisiejszej Sesji Rady Miasta zmianQ do porzqdku obrad wprowadzajqc Projekt Uchwaty w
sprawie upowainienia Przewodniczqcego Rady Miasta Wloclawek do wniesienia zaialenia,
kt6ry byl na dzisiejszym posiedzeniu omawiany.
Po wyczerpaniu porzqdku obrad Komisji Rewizyjnej i braku dalszej dyskusji Przewodniczqcy
Komisji Rewizyjnej radny J6zef Mazierski poinformowal ie zamyka posiedzenie Komisji.

radny J6zef

Sporz. E.Pranik BRM.
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