
Oświadczenie

W ostatnich 2 tygodniach zwołano 3 - krotnie posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Pierwszą 

zwołała przewodnicząca na 3-go października. Sposób prowadzenia posiedzenia oraz atmosfera 

uniemożliwiła procedowanie w normalnym trybie. Złamano zasady kolejności pracy tzn. najpierw 

zapoznajemy się z oryginalnymi dokumentami a następnie  prosimy o wyjaśnienia . 

Przewodnicząca zaprosiła Burmistrza i 4 pracowników  w tym samym czasie 

i bez wglądu do jakiegokolwiek dokumentu, rozpoczęła zadawanie pytań. Pomimo protestów ze 

strony 2 radnych zakończyła posiedzenie pod pretekstem twierdząc , że czas się skończył.  

Tego samego dnia radny Kaliński i ja zażądaliśmy zwołania ponownie posiedzenia w trybie  

 par. 44 pkt. 3 i 5 Statutu Miasta,  na dzień 11 października, sądząc że jako zwołujący będziemy 

mieć dostęp do dokumentów. Niestety przewodnicząca oraz dwoje pozostałych członków nie 

przyszło na  wyznaczony termin. Przewodnicząca nie poinformowała o swojej absencji i nie 

wyznaczyła zastępcy.  Komisja się nie odbyła. 

W związku z tym wystąpiliśmy o ponowne zwołanie komisji rewizyjnej, której posiedzenie  

odbyło się  18.10.18. Ku naszemu zaskoczeniu radna Jarco, na samym początku wystąpiła z 

przygotowanym z góry stanowiskiem Komisji w tej sprawie.  Na mój wniosek o wgląd, w istotne 

dla sprawy dokumenty (np. dziennik budowy, kosztorys inwestorski, pozwolenie na budowę, 

pozwolenie wodno prawne i inne) Przewodnicząca, radny Porowski i radna Jarco, zdecydowanie 

sprzeciwili się. W tym momencie radna Jarco wystąpiła z wnioskiem formalnym o przegłosowanie 

przygotowanego wcześniej stanowiska.  Co nastąpiło 3 głosy za i 2 przeciw. 

Ja i radny Kaliński zgłosiliśmy złożenie zdania odrębnego.   

Jeszcze raz chcę podkreślić: Stanowisko zostało przygotowane poza posiedzeniem Komisji i bez 

wglądu w żaden oryginalny dokument.

Dlatego apeluje do wszystkich radnych by oddając głos w trakcie przyjmowania tego 

stanowiska wzięli to pod uwagę. 

Skarga na niegospodarność burmistrza zawiera również oskarżenie o potwierdzeniu 

nieprawdy na protokole odbioru robót budowlanych, przez urzędników samorządowych. 

A następnie wypłacenie kwoty 592 tys. za nie niewykonane w całości roboty. 
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