
Protokół z posiedzenia 1/2014 Komisji Rewizyjnej 
24.03.2014r. 

 
W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji rewizyjnej oraz inne osoby, w tym przedstawiciele 

skarżącego podmiotu tj. Stowarzyszenia Nova Podkova (lista obecności stanowi zał nr 1) 

Zaproponowany Program posiedzenia został przyjęty; 4 za. 

 

Przewodnicząca odczytała obie skargi (zał nr 2) wniesione przez Stowarzyszenie Nova Podkova oraz 

odpowiedz Burmistrza Miasta Podkowa Leśna (zał nr3) z dnia 24.03.2014r. Odpowiedz została 

dołączona w formie wydruków do teczki Komisji Rewizyjnej w dniu 24.03. Pismo zostało skierowane 

do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w nawiązaniu do maila z dnia 19 marca z prosbą o zajecie 

stanowiska w sprawie dwóch skarg. 

Przewodnicząca KR zwróciła się do obecnych, czy są pytania do wyjaśnienia udzielonego przez 

Burmistrza Miasta. Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprezes Stowarzyszenie Nova Podkova p. Tomasz Janiszewski wyraził niezadowolenie z powodu 

nieotrzymania kopii odpowiedzi od Burmistrza w chwili otwarcia posiedzenia. Wydruki przekazano. 

Oświadczył także, że Rada Miasta przekroczyła terminy rozpatrzenia wszystkich trzech wnoszonych 

skarg.  

Przewodnicząca Rady Miasta p. A. Stencka przypomniała i wyjaśniła okoliczności, które wpłynęły na 

opóźnienia. 

 

Komisja w pierwszej kolejności procedowała nad skargą Stowarzyszenia Nova Podkova na 
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 29.01.2014r „z powodu nie zrealizowania we właściwy 
sposób konsultacji społecznych”. 
 

Po około godzinnej dyskusji na temat procedur konsultacyjnych i doprecyzowaniu, że możliwe są 

równoległe tryby konsultacji wynikające z: 

- ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, 

- przepisów uchwalanych przez dany samorząd (w przypadku Podkowy Leśnej jest to uchwała z 

2005r.) sformułowano następujący wniosek; 

 

Wniosek radnej A. Foss; Należałoby przeanalizować i ewentualnie zweryfikować zapisy uchwały 
Rady Miasta w sprawie sposobu konsultacji , w tym wynikające z zapisów ustawy o pożytku 
publicznym i wolontariacie.   Przegłosowano; 4 za. 

(sprostowanie; w czasie posiedzenia radna A. Foss przywoływała także zapisy ustawy o konsultacjach 

społecznych, po zweryfikowaniu aktualnie obowiązujących przepisów wycofała ten ustęp za zgodą 

pozostałych członków komisji) 

 

Wiceprezes T. Janiszewski reprezentujący Zarząd Stowarzyszenia Nova Podkova stwierdził, że 

wniesiona skarga „jest bzdurna” i początkowo podtrzymywał ją pomimo stwierdzenia, że nie uważa, 

że dotyczy Burmistrza Miasta. W wyniku dyskusji zadecydował, że Stowarzyszenie odstępuje od skargi 

i ją wycofuje. 

 

Komisja przystąpiła do procedowania skargi z dnia 15.12.2013r. Stowarzyszenia Nova Podkova na 
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna  z powodów; 
- Niewyrażenia zgody na zwiedzanie budynku szkoły samorządowej – po godzinach lekcyjnych, - po 
uprzednim uzgodnieniu terminu z dyrektorem szkoły, w celu stwierdzenia czy inwestycja została 
wykonana zgodnie z projektem. Stowarzyszenie prowadzi audyt inwestycji. 
- Uniemożliwienia zapoznania się z aktualnym stanem willi Jókawa i dokonania wizji lokalnej z 
udziałem własnych ekspertów. Stowarzyszenie złożyło w 2012roku Projekt zagospodarowania willi 
Jókawa i chciałoby go zaktualizować oraz dokonać nowej wyceny kosztów realizacji projektu. 



„Wobec powyższych faktów nie możemy zrozumieć na czym polega realizacja programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi jak również postanowień Ustawy o dostępie do 
informacji publicznej.” 

Wiceprezes T. Janiszewski reprezentujący Zarząd Stowarzyszenia Nova Podkova przedstawił 

okoliczności kontroli zainicjowanej przez stowarzyszenie i w ostrych słowach, skierowanych zarówno 

do osób obecnych jak i nieobecnych skomentował wydarzenia towarzyszące oraz zapowiedział, że 

Stowarzyszenie zgłosi skargę do Prokuratury. 

Poinformował, że o decyzji podjęcia audytu inwestycji szkolnej siłami własnymi stowarzyszenia (2 

osoby) poinformowana została p. Burmistrz i Rada Miasta. Informacja o stanie obiektu uzyskiwana na 

podstawie wizji lokalnych wg. Interpretacji Stowarzyszenia należy do zakresu informacji publicznej. 

 

W czasie dyskusji dotyczącej skargi Przewodnicząca przytoczyła z odpowiedzi p.Burmistrz ustęp 

dotyczący dostępu do informacji na podstawie przywoływanej przez Stowarzyszenie ustawy: „W ślad 

za informacją zawartą w piśmie z dnia 5 listopada 2013r. należy powtórzyć, że przeprowadzanie wizji 

lokalnej w w/w obiektach nie mieści się w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostępie do informacji 

publicznej.” 

 

Radny M. Foks zgłosił wniosek formalny aby skarge procedować jako dwa oddzielne punkty. 
Przegłosowano; 4 za. 

Radna A. Foss zgłosiła wnioski; 

- o odrzucenie skargi dotyczącej niewyrażenia zgody na zwiedzanie szkoły samorzadowej z tytułu 
braku podstaw do przeprowadzenia audytu inwestycji przez organizacje pozarządową. 
Przegłosowano; 2 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się. 

- o podtrzymanie stanowiska Rady Miasta w/s wykonania audytu zewnętrznego dotyczącego 
inwestycji szkolnej. Przegłosowano; 4 osoby za. 

Przypomniano procedurę rozpatrywania skarg. To Rada Miasta na posiedzeniu, po zapoznaniu się z 

opinią Komisji Rewizyjnej zadecyduje o uznaniu, bądź nie skargi za zasadną. 

 

W trakcie jednej z wypowiedzi Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Nova Podkova stwierdził, że 

podczas czynności kontrolnych prowadzonych przez 2 osoby, które podjęły się przeprowadzenia 

audytu stwierdzono fałszowanie dokumentów w Urzędzie Miasta. 

Przewodnicząca K. Rewizyjnej zwróciła się poprzez obecnych na posiedzeniu przedstawicieli 

stowarzyszenia do Zarządu Stowarzyszenia Nova Podkova o sformułowanie , uszczegółowienie w 

formie pisemnej skargi ustnej, która dotyczy „fałszowania dokumentów”. Przewodnicząca zwróciła 

się o dołączenie dokumentacji. 

 

Komisja przystąpiła do procedowania drugiej części skargi, tj dotyczącej Uniemożliwienia zapoznania 
się z aktualnym stanem willi Jókawa i dokonania wizji lokalnej z udziałem własnych ekspertów. 
Po dyskusji dotyczącej tematu skargi (w toku dyskusji p. E.Wacławek zgłosiła uwagę o 

doprecyzowanie podstawy prawnej w pełnym brzmieniu w odniesieniu do jednej z wypowiedzi i 

zapowiedziała, że uzupełni swoją wypowiedz na podstawie nagrania z posiedzenia) radna H. Skowron 

zgłosiła wniosek o odrzucenie skargi na Uniemożliwienia zapoznania się z aktualnym stanem willi 

Jókawa i dokonania wizji lokalnej z udziałem własnych ekspertów. 

Przegłosowano; 2 za odrzuceniem skargi, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się. 

 

W trakcie dyskusji przewodniczaca zmuszona było ogłosić przerwę w posiedzeniu aby emocje 

uczestników opadły i aby umożliwić dalsze prowadzenie posiedzenia nie zakłócanego emocjonalnymi 

wystąpieniami. Po przerwie pomimo kilkakrotnych prób i próźb o przestrzeganie kolejności 

zabierania głosu i o spokojną dyskusję ,( bez podnoszenia głosu) Przedstawiciela Stowarzyszenia Nova 

POdkova p. T. Janiszewski po uprzedzeniu, że w przypadku powtarzającego się naruszania porządku 

posiedzenia może zostać poproszony o opuszczenie pomieszczenia, zapowiedział , że i tak się do tego 

nie zastosuje. 



Przewodnicząca przedstawiła zestawienia obrazujące w formie tabelarycznej wykonanie planu pracy 

Komisji Rewizyjnej za 2013r.  

 

Przedyskutowano i przyjęto plan pracy; jednocześnie Komisja podjęła się kontroli sformułowanej w 

punkcie 4, stwierdzając zasadność podtrzymania stanowiska Rady w/s wykonania audytu 

zewnętrznego dotyczącego inwestycji szkolnej. 
 

 
 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA NA 2014 r. 

 

l.p. Nazwa zadania Termin 

realizacji 

uwagi 

1 Analiza i zbadanie wykonania budżetu miasta 

za 2013 r. 

II kwartał 

2014 r. 

- wydanie opinii o wykonaniu 

budżetu za 2013 r. 

- przygotowanie wniosku do 

Rady Miasta Podkowy Leśnej w 

sprawie udzielenia lub nie 

absolutorium 

2 Kontrola wdrażania koncepcji organizacji ruchu 

w Podkowie Leśnej w aspekcie wzajemnych 

rozliczeń , naliczania kar i uzgodnień ze 

Starostwem. 

II kwartał 

2014 r. 

Kontynuacja kontroli z 

możliwością wykorzystania 

materiałów zgromadzonych 

przez KR w 2013r. 

3 Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych 

dotyczących przeprowadzonej przez Komisję 

Rewizyjną ubiegłej kadencji kontroli 

gospodarki wodą w mieście. 

II kwartał 

2014 r. 

Kontynuacja kontroli z 

możliwością wykorzystania 

materiałów zgromadzonych 

przez KR w 2013r. 

4. Kontrola zgodności wydatkowania 

przeznaczonych w budżecie środków na 

rozbudowę szkoły i budowę hali sportowej w 

latach 2012-13 z zawartymi umowami.  

II/III kwartał 

2014 r 

Kontrola zlecona przez RM i nie 

zrealizowana w 2013r. 

5 . Kontrola bieżących wydatków funkcjonowania 

Zespołu w roku szkolnym 2013/14 w 

porównaniu do roku szkolnego 2012/13 . 

III/IV 

kwartał 

2014 r. 

Kontrola zlecona przez RM i nie 

zrealizowana w 2013r. 

 

Protokołowała Anna Łukasiewicz 

(protokól sporządzono na podstawie notatek) 

Protokół przyjeto w dniu 11.04.2014r. 

 

Załączniki do protokołu; 

 1 – lista obecności, 

2. – skarga nr 1 i skarga nr2 

3. – odpowiedz p. Małgorzaty Stępień Przygody z dnia 24.03.2014r 

4.- pismo p.Doroty Wacławek z dnia 11.04.2014r 

5. pismo Wiceprezesa Stowarzyszenia Nova Podkova p.Tomasza Janiszewskiego z dnia 09.04.2014r  


