UCHWAŁA NR 153/XXVI/2016
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosków Stowarzyszenia „Nova Podkova”
sformułowanych w piśmie z dnia 22 maja 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 241 k.p.a. w związku z art. 242 § 1 k.p.a.
(Dz. U. z 2016 r, poz. 23 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych przez Stowarzyszenie „Nova Podkova” w
piśmie z dnia 22 maja 2016 r. w sprawie:
1) włączenia do planu pracy Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia materiału
opracowanego przez Stowarzyszenia „Nova Podkova” związanego z rozliczeniem
inwestycji budowa sali sportowej;
2) polecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli działalności wszystkich
jednostek gospodarczych Urzędu Miasta za poprzednią kadencję;
3) zlecenia Komisji Rewizyjnej oceny funkcjonowania Rady poprzedniej kadencji z
określeniem osób odpowiedzialnych za powstałą sytuację
postanawia się nie uwzględniać wniosków zawartych w powyżej opisanym piśmie.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna do przekazania
Wnioskodawcy odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr 153/XXVI/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosków Stowarzyszenia „Nova Podkova”
sformułowanych w piśmie z dnia 22 maja 2016 r.

Rada Miasta Podkowa Leśna, jako uzasadnienie do uchwały, przyjmuje jako własne
stanowisko Komisji Rewizyjnej w brzmieniu:
Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosków Stowarzyszenia „Nova Podkova”
sformułowanych w piśmie do Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia
22 maja 2016 r. w sprawach:
1) włączenia do planu pracy Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia materiału
opracowanego przez Stowarzyszenia „Nova Podkova” związanego z rozliczeniem
inwestycji budowa sali sportowej;
2) polecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli działalności wszystkich
jednostek gospodarczych Urzędu Miasta za poprzednią kadencję;
3) zlecenia Komisji Rewizyjnej oceny funkcjonowania Rady poprzedniej kadencji
z określeniem osób odpowiedzialnych za powstałą sytuację.

Komisja Rewizyjna postanawia nie uwzględniać wniosków Stowarzyszenia „Nova
Podkova” z przyczyn opisanych poniżej i rekomenduje Radzie Miasta ich odrzucenie.
Ad 1. Komisja Rewizyjna rekomenduje nie włączanie do planu jej pracy rozpatrzenia
Raportów Stowarzyszenia „Nova Podkova” związanych z rozliczeniem inwestycji budowa sali
sportowej, gdyż brak jest wiedzy czy raporty te zostały oparte na kompletnych
dokumentach źródłowych, czy stowarzyszenie wystąpiło o stosowne dokumenty do Urzędu
Miasta (i jakie dokumenty otrzymało) oraz na jakiej podstawie zostały dokonane wyliczenia.
Komisja Rewizyjna nie jest w stanie ocenić również, czy osoby, które podpisały się pod
raportem posiadają stosowną wiedzę, kompetencje i przygotowanie merytoryczne. Komisja
Rewizyjna uważa jednak, że informacje zawarte w raporcie stowarzyszenia stanowią bogate
źródło wiedzy, które będzie brane pod uwagę.
Ad 2. Natomiast odnośnie punktu 2 (kontrola przez Komisję Rewizyjną działalności
wszystkich jednostek gospodarczych Urzędu Miasta za poprzednią kadencję), Komisja
Rewizyjna przypomina, że w planach pracy na 2015 i 2016 Rada Miasta zleciła Komisji
Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli działalności tych jednostek. „Kontrola wykorzystania
środków budżetowych oraz środków pozyskiwanych przez Urząd i jednostki organizacyjne
realizujących działalność kulturalną w mieście w latach 2013-14” została dokonana w 2015

roku natomiast „Kontrola wydatków Urzędu Miasta w latach 2014 i 2015 – analiza pod
kątem możliwości optymalizacji zakupów przez wszystkie podległe Urzędowi jednostki”,
oraz „Kontrola wydatków bieżących koniecznych do funkcjonowania Zespołu Szkół w
Podkowie Leśnej - kontrola porównawcza” to kontrole zaplanowane na 2016 rok
i w chwili obecnej Komisja Rewizyjna prowadzi czynności wyjaśniające.
Ad 3. Odnośnie wniosku 3 – oceny funkcjonowania Rady poprzedniej kadencji - Komisja
Rewizyjna zwraca uwagę, iż radny w swoich działaniach kieruje się prawem i sumieniem oraz
rozliczany jest ze swojej pracy wyłącznie przez Suwerena. Ustawa o samorządzie gminnym
nie daje Radzie Miasta możliwości zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli oceny
funkcjonowania Rady poprzedniej kadencji. Oczekiwanie organizacji pozarządowej
skierowania wniosków do prokuratury w stosunku do radnych byłej kadencji jest dobitnym
przykładem nieznajomości prawa.
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