
 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017 r. 

W omawianym okresie odbyło się: 

- 15 posiedzeń Komisji oraz  9 posiedzeń Zespołów Kontrolnych. 

Podczas posiedzeń Komisji zajmowała się następującymi tematami: 

1. Rozpatrzono skargi: 10 spotkań na 15 dotyczyło skarg wnoszonych do Rady Miasta. 

 Skarga na Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej w sprawie odrzucenia wniosku o 

przyjęcie dziecka do przedszkola .  W toku obrad Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na istotność 

weryfikacji zamieszkiwania w Podkowie Leśnej przez rodziców dzieci ubiegających się o miejsce w 

przedszkolu i rozliczania się ich w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim. 

 Skarga na działania funkcjonariusza Publicznego – kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta 

Podkowa Leśna – w sprawie przekroczenia uprawnień a zarazem niedopełnienia obowiązków w 

sprawie jednej z mieszkanek skierowanej do domu opieki społecznej.  

 Skarga na działania kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na Burmistrza Miasta jako organu 

sprawującego nadzór. Sprawa dotyczyła wystąpienia OPS do Sądu Rejonowego -  Wydział Rodzinny i 

Nieletnich - z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie i umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej 19 

letniego mieszkańca domu komunalnego w Podkowie Leśnej. 

 Skarga na Dyrektor Biblioteki Miejskiej. Sprawa dotyczyła rezygnacji z przedstawienia, które miało 

być wystawione w ramach Narodowego Czytania.   

 Skarga na Burmistrza Miasta Artura Tusińskiego, której przedmiotem było przewlekłe załatwianie 

spraw i nienależyte wywiązanie się z powierzonych mu zadań oraz obowiązków. Powodem skargi 

były  szkody wynikające z podtapiania jednej z posesji. 

 

2. Komisja Rewizyjna dokonała analizy wykonania budżetu Miasta za 2016r. 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. 



3. Przeprowadzono kontrolę: „Analiza stanu mienia (środków trwałych) w Urzędzie Miasta oraz we 

wszystkich jednostkach podległych tj. w Bibliotece Publicznej, CKiIO, Szkole Publicznej, OPS oraz 

Przedszkolu w latach 2013-2016". Komisja zwróciła m.in. uwagę na fakt, że niektóre środki trwałe 

zostały zakupione w 2014 roku przez podległe Urzędowi jednostki bez jakiejkolwiek analizy potrzeb.  

4. W listopadzie Komisja zajmowała się kontrolą „Analiza rozliczeń Urzędu Miasta z organizacjami 

pozarządowymi w ramach realizacji programu współpracy z NGO oraz ustawy 

o zamówieniach publicznych w latach 2014-2016.”. Było to uzupełnienie kontroli przeprowadzonej w 

2015 roku. Komisja po raz kolejny pochyliła się nad dokumentacją zgromadzoną w Urzędzie Miasta i 

podtrzymała swoje stanowisko z roku 2015, w którym krytykowała Urząd za sposób rozliczania dotacji 

z organizacjami. 

5. W listopadzie Komisja Rewizyjna przeanalizowała gospodarkę wodną w mieście w latach 2015-2016 

w ramach zaplanowanej kontroli.  

6. Komisja Rewizyjna pochyliła się również nad tematem „Analizy funduszu nagród i regulaminów ich 

przyznawania oraz funduszu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Miasta oraz we 

wszystkich jednostkach podległych tj. w Bibliotece Publicznej, CKiIO, Szkole Publicznej, OPS oraz 

Przedszkolu w latach 2013-2016.”. Główny jej wniosek to bardziej przejrzysty system przyznawania 

nagród oraz wprowadzenie przyznawania nagród w oparciu o ponad przeciętne dokonania. 

7. Ostatnią kontrolą była „Kontrola wydatków budżetowych na bieżące utrzymanie dróg w latach 2009-

2016.”. Komisja znalazła ogromne nadużycia finansowe w latach 2009 – 2014 w postaci zawyżonych 

kosztów remontów ulic.  

8. W grudniu okazało się, że Komisja nie zdąży przeprowadzić jednej z zaplanowanych kontroli  

i wystąpiła z wnioskiem do Rady Miasta o jej przesunięcie. Kontrola ta została przesunięta na rok 

2018.  

9. Na jednym z ostatnich posiedzeń roku 2017,  Komisja omówienia propozycji tematów do planu pracy 

na rok następny i przyjęła taki plan na rok 2018.  

10. Na Grudniowej sesji Rady Miasta, członek Komisji Rewizyjnej zgłosił jeszcze jeden temat do planu 

pracy Komisji, a mianowicie „Kontrola działań Urzędu Miasta w latach 2013 – 2017 w związku z 

windykacją zadłużenia TKKF Oddział w Podkowie Leśnej, Ośrodek jeździecki ul. Głogów nr 11, 

ustaleniami prawnymi dotyczącymi własności gruntu, ponownym wydzierżawieniem  

i zagospodarowaniem terenu przez nowych dzierżawców”.  Rada Miasta w głosowaniu przychyliła się 

do jego wniosku. 
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