
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2018 r. 

 

W omawianym okresie odbyło się: 

- 7 posiedzeń Komisji oraz  1 posiedzenie Zespołu Kontrolnego. 

 

Podczas posiedzeń Komisji zajmowała się następującymi tematami: 

1. Rozpatrzono skargi:  

- na działania Burmistrza Podkowy Leśnej w zakresie zarządzania objętymi ochroną 

zasobami gminy Podkowa Leśna; 

- nielegalne działania Burmistrza dotyczące zbiornika retencyjnego w Leśnym Parku 

Miejskim; 

- zwrot kosztów przełożenia (wymiany) przez skarżącego kostki brukowej na ulicy przed 

wjazdem na swoją posesję; 

- na bezczynność Rady Miasta i Burmistrza Podkowy Leśnej – ws. problemów z 

upamiętnieniem zasług Społecznego Komitetu Budowy Szkoły Podstawowej im. 

Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej; 

- na Burmistrza Miasta w sprawie niegospodarnego gospodarowania środkami publicznymi. 

 

1) Komisja Rewizyjna dokonała analizy wykonania budżetu Miasta za 2017r. 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. 

 

2) Przeprowadzono kontrolę: „Kontrola zasiedzeń oraz użytkowania wieczystego w kontekście 

dbałości o majątek Miasta.". Komisja zwróciła m.in. uwagę na fakt, że Rada Miasta kolejnej 

kadencji powinna przyjrzeć się opłatom za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo 

własności 8 działek w oddanych w użytkowanie wieczyste i podjąć decyzję o bonifikacie za 

wcześniejszą pełną spłatę. Dodatkowo Miasto powinno prowadzić rejestr działek 



wytypowanych do zasiedzenia oraz powinno pielęgnować te działki, skrupulatnie dokumentując 

te czynności.  

 

3) Komisja Rewizyjna nie zrealizowała swojego planu pracy:  

 

1) „Kontrola działalności szkoły i przedszkola w zakresie: realizacji polityki oświatowej, 

wydatkowania środków budżetowych, respektowania obowiązujących przepisów 

dotyczących organizacji pracy w oparciu m.in. o audyt.” Temat kontroli został zgłoszony 

przez Radnego Kalińskiego (do pomocy zgłosił się Radny Porowski).  

2)  Kontrola działań Urzędu Miasta w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na 

realizację inwestycji miejskich w latach 2015- 2017”. Kontrola ta była na prośbę Radnego 

Kalińskiego, który zgłosił się do jej prowadzenia,  dwukrotnie przesuwana (plan pracy na 

2016, 2017 oraz 2018 rok) 

3) 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, jednak Radny Habierski kontroli nie wykonał.  

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 

Joanna Przybysz 


