
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  Rady Miasta Podkowy Leśnej 
w dn. 13.10.2014 r. 

 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Po zmianach przyjęto następujący porządek posiedzenia 4 głosami za: 
TEMATY POSIEDZENIA  

1.    Przyjęcie programu posiedzenia 
2.    Rozpatrzenie skargi mieszkańca miasta na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 
września 2014 r. dot. funkcjonowania i zarządzania cmentarzem komunalnym oraz wniosku mieszkańca o 
uchylenie postanowień uchwały Nr 207/XLIV/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 lipca 2014 r. 
3.    Przyjęcie sprawozdania zespołu kontrolnego i wypracowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie 
kontroli bieŜących wydatków funkcjonowania Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej w roku szkolnym 2013/2014 
w porównaniu do roku szkolnego 2012/2013 

4.    Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji 
5.    Wolne wnioski. 

Ad.2. 
Radni zapoznali się z treścią wniesionej skargi z dnia 29 września 2014r oraz z 

dokumentacją poprzedniej skargi z 23 czerwca 2014r. (załącznik nr 2) 
Przewodnicząca A. Łukasiewicz zwróciła się do kierownika p. Katarzyny Kowalewskiej, 
przedstawiciela Burmistrza Miasta Podkowa Leśna o przedstawienie ewentualnych dodatkowych, 
uzupełniających wyjaśnień, o które zwróciła się w imieniu Komisji Rewizyjnej do Burmistrza.  
P. K. Kowalewska stwierdziła, Ŝe w odniesieniu do wniesionej skargi nie zaistniały dodatkowe 
okoliczności (wyjaśnienia do wcześniej wniesionej skargi zostały udzielone na piśmie). Nie jest 
prawdą jakoby Burmistrz lub pracownicy w jego imieniu udzielali nieprawdziwych informacji 
Radzie Miasta lub mieszkańcom. 

Radna A. Foss zwróciła się do członków komisji o formalne rozróŜnienie trybu odpowiedzi 
na skargę mieszkańca od kontroli, która moŜe być wykonywana jedynie na zlecenie Rady Miasta. 
Obecni mieszkańcy w nawiązaniu do pisma przewodniego Przewodniczącej Rady Miasta Aliny 
Stenckiej zwrócili się z pytaniem,  jaki tryb dotyczy wniesionej skargi? Przewodnicząca wyjaśniła, 
Ŝe Komisja nie będzie podejmowała dodatkowych czynności kontrolnych, a jedynie skupi się na 
zakresie wniesionej skargi i dostarczonych z nią dokumentach oraz ewentualnych wyjaśnieniach 
Burmistrza. Strona SkarŜąca tj mieszkaniec p Tomasz Janiszewski stwierdził, Ŝe komisja nie 
zapoznała się z dokumentami, na które powołuje się w skardze. Przewodnicząca zapytała, czy w 
takim razie przekaŜe je do wiadomości radnych i dołączy do protokołu. P. Janiszewski stwierdził, ze 
członkowie komisji powinni zapoznać się z dodatkowymi dokumentami na podstawie wniesionej 
skargi.  

P. T. Janiszewski wyraził wątpliwość na jakiej podstawie Komisja Rewizyjna uznała 
poprzednio wniesioną skargę za bezzasadną. Przewodnicząca przypomniała, Ŝe Komisja 
przygotowała projekt uchwały dla Rady Miasta. To Rada jest organem kontrolnym i to wszyscy 
radni podejmując odnośną uchwałę stwierdzają o zasadności lub bezzasadności wnoszonej skargi.  
Mieszkaniec stwierdził, Ŝe „zwolennicy p. Burmistrz są klik ą, zamiatają pod dywan i robią 
fikołki na szpagacie”. Przewodnicząca zwróciła się do skarŜącego o doprecyzowywanie 
wypowiedzi, zrezygnowanie z obraŜania obecnych i nieobecnych urzędników oraz radnych. Po 
wysłuchaniu długiej wypowiedzi skarŜącego i krótkiej dyskusji radni M. Foks i A Foss stwierdzili, 
Ŝe „bez wnikliwego zapoznania się z dokumentami na które powołuje się skarŜący, komisja 
rewizyjna nie powinna zajmować się skargą” oraz „do następnej sesji istnieje moŜliwość 
zapoznania się z dodatkowa informacją”. Radna H. Skowron stwierdziła, Ŝe „nie znajduje podstawy 
by stwierdzić, Ŝe któraś ze stron pisze nieprawdę – moŜna by wykonać te czynności jedynie w 
trybie kontroli zleconej”. 

Zgodnie z wolą radnych, członków komisji, przewodnicząca zwróciła się do skarŜącego o 
wskazanie dokumentów do zapoznania się z którymi wzywał Komisję. SkarŜący wymienił 
następujące dokumenty: 



- pismo OSO 0004.32.2014 z 14.07.2014 r., 
- pismo T. Janiszewskiego z 31. 05.2014r wraz z odpowiedzią UM,  
- pismo T. Janiszewskiego z 11.08.2014r zawierające 6 pytań o nr OSA 1431.58 z 19.08.2014 r., 
- Rejestr Ryzyk za lata 2012-14. 
Przewodnicząca zwróciła się z pytaniem do p. K. Kowalewskiej, czy wymienione dokumenty mogą 
być udostępnione Komisji za zgodą obu stron. P. Kowalewska zobowiązała się,  Ŝe przekaŜe je. 
 
Ad 3 
  Przewodnicząca zespołu kontrolnego Helena Skowron odczytała protokół zespołu z kontroli 
zleconej (załącznik nr 3) 
Przewodnicząca A. Łukasiewicz zwróciła się do członków Komisji o wnoszenie ew. uwag do 
ostatecznego protokołu Komisji. Zapytała takŜe, czy wnioski powinny być rozszerzone. Do 
pozostałych obecnych zwróciła się z prośbą, aby dyskusja i pytania osób spoza komisji dotyczyły 
jedynie wyjaśnienia ewentualnych niejasności w proponowanych zapisach. Od mieszkańców padły 
następujące pytania; Czy kontrolą objęto wszystkie koszty bieŜące Zespołu Szkół? P. dyr. 
Markowicz odpowiedziała, Ŝe wszystkie. Stwierdzono jednak, Ŝe nie ujęto wszystkich remontów 
bieŜących dotyczących Zespołu Szkół. Wyjaśniono, Ŝe zakres kontroli nie obejmował wszystkich 
wydatków i kosztów ponoszonych przez miasto,  a związanych z funkcjonowaniem placówki. 
Zakres wskazany w temacie kontroli został wyczerpany, a w zaleceniach dla Rady Komisja 
wskazuje na ewentualna zasadność kolejnej, rozszerzonej kontroli. 

Mieszkanka p. M Gessner zwróciła się o doprecyzowanie informacji o pozyskanych przez 
Miasto 300tys zł . Zapis uzupełniono. 

P. T. Janiszewski zwrócił się o zaprotokołowanie,  Ŝe przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
„ogranicza prawa mieszkańców” i uprzedził, ze wniesie skargę na jej pracę do odpowiednich 
organów nadrzędnych.  W odniesieniu do kontroli szkoły w opinii mieszkańca „problem polega na 
technicznym stanie szkoły”. Protokół z kontroli przegłosowano 4 głosami za. 

Mieszkanka M Gessner zgłosiła uwagę do protokołu „Przedmiotowa kontrola odbyła się w 
trybie niejawnym, w zespole kontrolnym z wykluczeniem mieszkańców i mediów lokalnych”. Z 
dalszej wypowiedzi mieszkanki wynikało, Ŝe prace Komisji Rewizyjnej są utajniane. Radna H. 
Skowron sprostowała, Ŝe nigdy nie były utajniane posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Mieszkanka M 
Gessner przyznała, Ŝe praktyka ubiegłych kadencji czynnego udziału mieszkańców w kontrolach 
była zjawiskiem „patologicznym”;  jednocześnie pozostała przy stanowisku, Ŝe obecność 
mieszkańców i mediów jako obserwatorów przy czynnościach kontrolnych jest zgodna z ustawą i 
prawem do jawności i dostępu do informacji publicznej. 

Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe informacje o terminach posiedzeń zespołów są jawne, ale 
mieszkańcy nie mogą w roli obserwatorów uczestniczyć w bezpośrednich czynnościach 
kontrolnych. Powołała się na opinie mecenasów obsługujących Radę Miasta oraz specjalistyczne 
szkolenia, w których uczestniczyli członkowie nowej Komisji Rewizyjnej. 
Ad4 
Radny M Foks odczytał Projekt protokołu z 3 lipca 2014r. Wspólnie naniesiono poprawki. Z uwagi 
na konieczność naniesienia uwag, przeniesiono termin przyjęcia protokołu na kolejne posiedzenie. 
Przewodnicząca A.Łukasiewicz odczytała Projekt protokołu z dnia 15 września. Radni nanieśli 
redakcyjne uwagi i poprawki. Protokół przyjęto 4 głosami za. 
Wolne Wnioski: 
 Mieszkanka Ewa Domaradzka wyraziła zadowolenie, Ŝe miała okazję zapoznać się z wynikami 
kontroli i skomentowała wcześniejszą dyskusję na temat ogólnodostępności posiedzeń kontrolnych. 
Wg mieszkanki to demokratycznie wybrani radni otrzymują mandat od mieszkańców dla 
pełnionych funkcji. Odpowiadają za podejmowane decyzje. Mieszkańcy nie ponoszą 
odpowiedzialności za ewentualne podejmowane czynności. 
Radna A Foss podkreśliła, Ŝe po zmianie ustawy samorządowej mieszkańcy nie mogą być 
członkami komisji Rady, a ustawowo funkcje kontroli sprawują radni. 

 Protokołowała Anna Łukasiewicz 


