
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016 r. 

 

W omawianym okresie odbyło się: 

- 20 posiedzeń Komisji; 

- 7 posiedzeń Zespołów Kontrolnych. 

Podczas posiedzeń Komisji zajmowała się następującymi tematami: 

1. Przyjęto plan pracy na 2016 rok; 

2. Rozpatrzono skargi: 13 spotkań na 20 dotyczyło skarg wnoszonych do Rady Miasta.  

Skargi dotyczyły: 

− zarzutu prowadzenia działalności gospodarczej przez Burmistrza Podkowy Leśnej Artura 

Tusińskiego – postępowanie wyjaśniające na prośbę Wojewody Mazowieckiego; 

− nielegalnego działania Burmistrza dotyczącego zniszczenia zbiornika retencyjnego w Leśnym 

Parku Miejskim – skarga E. Gliszczyńskiej; 

− niezgodnego z prawem i normami społecznymi prowadzenia konsultacji z mieszkańcami i 

organizacjami pozarządowymi oraz bezzasadnego żądania uiszczenia opłaty za udostępnienie 

informacji publicznej – skarga LOP; 

− nienależytego wykonywania przez Burmistrza Miasta Artura Tusińskiego zadań własnych 

dotyczących organizacji ruchu drogowego oraz prowadzenia polityki kadrowej w Urzędzie 

Miasta  –  skarga Ruchu Kontroli Władzy (przez Wojewodę Mazowieckiego);  

− zarzutu, że Rada Miasta stara się nie rozpatrzeć niewygodnych dla Rady Miasta raportów 

związanych z działalnością  Urzędu Miasta i Rady Miasta Podkowa Leśna poprzedniej kadencji, 

oraz że Rada Miasta obecnej kadencji nie oceniła funkcjonowania Rady Miasta poprzedniej 

kadencji z określeniem osób odpowiedzialnych za powstałą sytuację oraz zarzut 

zaakceptowania wszystkich sprawozdań merytorycznych i finansowych mimo posiadanej 

wiedzy na temat nieprawidłowości – - skarga Nova Podkowa;  

− zarzutu prowadzenia działalności gospodarczej przez Burmistrza Podkowy Leśnej Artura 

Tusińskiego – skarga RKW; 

− zarzutu zniszczenia stawu –  po raz kolejny rozpatrywano skargę E. Gliszczyńskiej; 



− zarzutu zniszczenia stawu –  kolejna skarga E. Gliszczyńskiej, kilkunastu mieszkańców w tym 3 

Radnych Rady Podkowa Leśna.  

3. Dokonano analizy wykonania budżetu Miasta za 2015r. Na jej podstawie przygotowano na 

potrzeby Rady Miasta oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej opinię o wykonaniu budżetu oraz 

wniosek do Rady Miasta o udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium. 

4. W lipcu przeprowadzono kontrolę dotyczącą Analizy wniosków i zaleceń przedstawionych w 

audycie dotyczącym inwestycji „Budowa Sali sportowej wraz z rozbudową i modernizacją 

budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej". Komisja zwróciła się wnioskiem 

do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Artura Tusińskiego o sprawdzenie przez zespół prawny 

możliwości postawienia zarzutów karnych i dochodzenia roszczeń w stosunku do osób winnych 

niegospodarności przy planowaniu i budowie sali sportowej oraz rozbudowie i modernizacji 

budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej. 

5. W sierpniu Komisja zajmowała się doprecyzowaniem na prośbę Wojewody Mazowieckiego 

szczegółów w sprawie wyników postępowania wyjaśniającego w stosunku do Burmistrza Miasta 

Podkowa Leśna.  

6. W listopadzie Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę wydatków Urzędu Miasta w latach 

2014 i 2015 – analiza pod kątem możliwości optymalizacji zakupów przez wszystkie podległe 

Urzędowi jednostki. Wnioski z tej kontroli zostały przekazane Burmistrzowi Miasta.  

7. Ostatnie dwie kontrole przeprowadzone przez zespoły kontrolne dotyczyły wykonania zaleceń 

pokontrolnych Komisji Rewizyjnej ubiegłej kadencji dotyczących gospodarki wodą w mieście 

oraz kontrola porównawcza wydatków bieżących koniecznych do funkcjonowania Zespołu Szkół 

w Podkowie Leśnej.  

8. W grudniu ze względu na ogromną ilość rozpatrzonych skarg, Komisja Rewizyjna zwróciła się 

Rady Miasta o zmianę planu pracy na 2016 rok. Jedna z zaplanowanych na rok 2016 kontroli 

została przesunięta na rok następny.  

9. Na jednym z ostatnich posiedzeń roku 2016,  Komisja omówienia propozycji tematów do planu 

pracy na rok następny i przyjęła taki plan na rok 2017.  

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 

Joanna Przybysz 


