
Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna 

Za okres od 13.03 2014r do 13.11.2014r (bez przerwy wakacyjnej) 

 

Uchwałą Nr 185/XXXIX/2014 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13.03.2014r powołano Komisję Rewizyjna w 

składzie: Anna Łukasiewicz (przewodnicząca), Helena Skowron, Bogusław Jestadt, Anna Dobrzyńska Foss, 

Maciej Foks. 

 

17.03 wpłynęły do Komisji Rewizyjnej następujące skargi: 

- skarga Stowarzyszenia Nova Podkowa z dnia 15.12.2013r na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z powodu 

niewyrażenia zgody na zwiedzanie budynku Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej, 

- oraz uniemożliwienia zapoznania się z aktualny stanem Willi Jókawa o dokonania wizji lokalnej z udziałem 

własnych ekspertów, 

- skarga Stowarzyszenia Nova Podkowa z dnia 29.01.2014r na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 

z powodu nierealizowania we właściwy sposób konsultacji społecznych. 

 

I POSIEDZENIE 24 marca 

- opracowano plan pracy i przystąpiono do rozpatrzenia skarg Stowarzyszenia Nova Podkowa 

 

03 kwietnia Rada Miasta uchwała nr 196/XL/2014 zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2014r 

1. Analiza i zbadanie wykonania budżetu Miasta za 2013r Termin realizacji II kwartał 2014r 

2. Kontrola wdrażania koncepcji Organizacji ruchu w Podkowie Leśnej w aspekcie wzajemnych rozliczeń, 

naliczania kar i uzgodnień ze Starostwem. Termin realizacji II/III kwartał . 

3. Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną 

ubiegłej kadencji kontroli gospodarki wodą w mieście. Termin realizacji II/III kwartał. 

4. Kontrola bieżących wydatków funkcjonowania Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej w roku szkolnym 

2013/14 w porównaniu do roku szkolnego 2012.13. Termin realizacji III/IV kwartał. 

 

27 marca Radni otrzymali sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna oraz sprawozdania 

z wykonania planów finansowych instytucji Kultury za 2013r. 

 

IIPOSIEDZENIE 11 kwietnia 

Komisja Rewizyjna kontynuowała procedowanie nad wniesionymi skargami oraz przygotowała upoważnienia 

do kontroli (nr 1 i nr2) dla dwu i trzy osobowych zespołów kontrolnych. 

 

24 kwietnia członkowie Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Urzędu Miasta uczestniczyli w szkoleniu: 

„Szczególne uprawnienia i obowiązki Komisji Rewizyjnej Rady w 2014r”. 

 

III POSIEDZENIE 28 kwietnia 

Komisja rozpoczęła analizę i badanie wykonania budżetu Miasta za 2013r. 

 

IV POSIEDZENIE 15 i 19 kwietnia 

Komisja procedowała nad absolutorium dla Burmistrza oraz procedowała sprawę wniesioną przez 

Przewodniczącą Rady Miasta w dniu 8 maja. Komisja otrzymała wniosek Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 

kwietnia zlecający Komisji do 21 maja wyjaśnienie sprawy zgłaszanej podczas posiedzenia KR oraz w piśmie 

Stowarzyszenia Nova Podkowa z dnia 31 marca 2014r dotyczącego oświadczenia kierownika budowy o 

zakończeniu budowy szkoły. Komisja we wskazanym terminie przedstawiła Radzie wnioski z wykonanego 

zlecenia. Wnioski nie zostały omówione przez Radę Miasta na sesji. 22 maja wpłynęło pismo od Wojewody 

Mazowieckiego jednoznacznie stwierdzające, że Komisja Rewizyjna może działać wyłącznie w oparciu o 

zatwierdzony przez Radę Miasta plan pracy. Czynności sprawdzające zagadnienie podniesione przez 

Stowarzyszenie Nova Podkowa Komisja mogłaby podjąć wyłącznie w formie kontroli doraźnej zleconej przez 

Radę uchwałą.  

 

W dniu 22 maja Przewodniczący Komisji Ładu p. Grzegorz Smoliński zwrócił się do Komisji Rewizyjnej z 

wnioskiem o dodatkowe wyjaśnienia w ramach prac KR nad absolutorium. Komisja zwróciła się do Rady o 

wskazanie procedury zlecania Komisji Rewizyjnej dodatkowych czynności przez inną komisję Rady. 

 

 



V POSIEDZENIE 26 maja 

Komisja kontynuowała procedowanie nad absolutorium dla Burmistrza. 

 

VI POSIEDZENIE 4 czerwca 

Komisja zakończyła procedowanie nad absolutorium dla Burmistrza. 

 

VII POSIEDZENIE 3 lipca 

- omówiono i przyjęto sprawozdanie zespołu kontrolnego i wypracowano stanowisko Komisji w sprawie : 

„Kontroli wdrażania koncepcji Organizacji ruchu w Podkowie Leśnej w aspekcie wzajemnych rozliczeń, 

naliczania kar i uzgodnień ze Starostwem”. 

- rozpoczęto rozpatrywanie skargi z 23 czerwca na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna wniesionej przez 

mieszkańca Miasta p. Tomasza Janiszewskiego w sprawie „braku nadzoru nad pracą Referatu Gospodarki 

Miejskiej w zakresie zarządzania cmentarzem komunalnym w Podkowie Leśnej oraz niewłaściwą gospodarkę 

miejscami”. Wskazano Komisji termin rozpatrzenia skargi – do 15 lipca. 

 

VIII POSIEDZENIE 14 lipca 

- omówiono i przyjęto sprawozdanie zespołu kontrolnego i wypracowano stanowisko Komisji w sprawie : 

„Kontroli wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną ubiegłej 

kadencji kontroli gospodarki wodą w mieście”. 

- zakończono procedowanie nad skargą z 24.czerwca 

 

W dniu 31 lipca wpłynęła interpelacja radnego Grzegorza Smolińskiego w sprawie wysokości cen i stawek 

opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowy odbiór ścieków oraz dopłat z budżetu Miasta do tych 

stawek. Pismem z dnia 25 sierpnia Przewodnicząca Rady Miasta zwróciła się o rozpatrzenie pisma radnego w 

trybie skargi w terminie do dnia 17 września. RIO uznając pismo p. Grzegorza Smolińskiego jako skargę na 

działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna wskazała jako organ właściwy do jej rozpatrzenia Rade Miasta 

Podkowy Leśnej. 

 

IX POSIEDZENIE 1 września 

- Komisja w sprawie pisma radnego G. Smolińskiego nie stwierdziła, że nosi ono znamiona skargi i nie podjęła 

dalszych czynności przewidzianych trybem rozpatrywania skarg na Burmistrza. Komisja zasugerowała Radzie 

Miasta zwrócenie się do Burmistrza o dodatkowe, szczegółowe wyjaśnienia i ewentualne skierowanie 

korespondencji do rozpatrzenia przez odpowiednią komisję Rady tj Komisję Budżetu. 

- powołano zespół kontrolny do zadania: „Kontrola bieżących wydatków funkcjonowania Zespołu Szkół w 

Podkowie Leśnej w roku szkolnym 2013/14 w porównaniu do roku szkolnego 2012.13.” 

- rozpoczęto omawianie informacji o wykonaniu budżetu Miasta za pierwsze półrocze 2014r oraz informacji o 

kształtowaniu się WPF. 

 

X POSIEDZENIE 15 września 

- Komisja omówiła informację o wykonaniu budżetu Miasta i sformułowała wnioski dla Rady Miasta. 

 

XI POSIEDZENIE 13 października 

- rozpoczęto rozpatrywanie skargi mieszkańca p. T. Janiszewskiego na działalność Burmistrza Miasta Podkowa 

Leśna z dnia 29 września dotycząca funkcjonowania i zarządzania cmentarzem komunalnym oraz wnioski 

mieszkańca o uchylenie postanowień uchwały nr 207 

- przyjęto sprawozdanie zespołu kontrolnego i wypracowano stanowisko komisji w sprawie „Kontroli bieżących 

wydatków funkcjonowania Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej w roku szkolnym 2013/14 w porównaniu do roku 

szkolnego 2012.13.” 

 

XII POSIEDZENIE 20 października 

- zakończono rozpatrywanie skargi z 29 września i sformułowano wnioski dla Rady Miasta. 

 

Stanowiska i wnioski oraz przebieg posiedzeń i wyniki głosowań członków Komisji Rewizyjnej zawarte są w 

protokołach dostępnych w biurze Rady Miasta oraz na stronach BIP Urzędu Miasta Podkowa Leśna. Stanowiska 

i wnioski były przedstawiane sukcesywnie na sesjach Rady Miasta. 

Opracowała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Łukasiewicz 

 


