Protokół Nr 18
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 stycznia 2018 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni – członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną
listą obecności nr 1 do niniejszego protokołu.

Tematyka posiedzenia Komisji w dniu 24 stycznia 2018 r. :
1. Opracowanie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli Komisji Rewizyjnej w 2017
r.
2.

Kontrola przestrzegania przez Urząd Gminy Statutu Gminy i innych obowiązujących
przepisów w zakresie terminowości udzielania odpowiedzi na składane przez radnych
Gminy zapytania, wnioski i interpelacje.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej H. Szafrański otworzył posiedzenie, powitał przybyłych
i przystąpił do realizacji porządku posiedzenia:
Przed rozpoczęciem realizacji porządku obrad radny A. Skawiński zwrócił się z pytaniem do
Przewodniczącego Komisji, czy niedokończone zdaniem radnego A. Skawińskiego
posiedzenia prowadzone w dniach 22.11.2017 i 20.12.2017 r. w temacie dot. analizy
wydatków z budżetu gminy na zakup artykułów spożywczych w 2016 r., będzie realizowane
w późniejszym terminie.
Przewodniczący Rady stwierdził, że posiedzenie to zostało już zamknięte. Ponadto wiadomym
mu jest, że radny A. Skawiński otrzymał odpowiedzi na zadane pytania z ostatniego
posiedzeniu tj. z dnia 20.12.2017 r. i jeżeli jeszcze w dalszym ciągu będzie chciał pozyskiwać
informacje może występować indywidualnie do Wójta Gminy o ich udzielanie.
Radny A. Skawiński nie był zgodny z tym, aby w/w posiedzenie było zamknięte. W dalszym
ciągu uważa je za niezakończone. Nie wyobraża sobie, ażeby analiza danego tematu miała być
zakończona skoro nie pozyskał w trakcie posiedzenia odpowiedzi na zgłoszone pytania.
Odpowiedzi wpłynęły do niego pocztą elektroniczną dnia 22 stycznia br.
Radny chciał pozyskać nagranie z tego posiedzenia. Z informacji pracownika biura rady
uzyskał odpowiedź, że posiedzenie to nie było nagrywane. Jest sporządzony protokół, który
znajduje się w biuletynie informacji publicznej gminy Pabianice.
Radny K. Kowalski zabierając głos stwierdził, iż z zasady każda przeprowadzona analiza
powinna być zakończona jakąś konkluzją. W tym przypadku nie miało to jednak miejsca, żadna
sentencja końcowa nie padła. Pytania zadane przez radnego A. Skawińskiego zostały
wyrzucone jakoby poza posiedzenie.
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Przewodniczący Komisji był zdania, iż zamykając posiedzenie w tym temacie, nie zostały
zgłoszone żadne wnioski, a pytania radnego A. Skawińskiego były indywidualnymi pytaniami,
na które odpowiedzi otrzymał od Wójta Gminy drogą w e-mailową w późniejszym terminie.
Radny A. Skawiński w dalszym ciągu był zdania, że posiedzenie uważa za niezakończone, jak
nazwał zakończyło się ono niczym, ponieważ aby stwierdzić, że wydatki w/g analizy
przeprowadzonej przez Komisję były celowe, bądź nie należałoby sporządzić podsumowanie,
czy chociażby zawrzeć stwierdzenie, że Komisja wnosi uwagi bądź ich nie wnosi.
Następnie radny K. Kowalski po odszukaniu protokołu w bip Komisji Rewizyjnej z
poprzedniego posiedzenia Komisji tj. 20.12.2017 r. odczytał Komisji zapis z jego treści dot.
zakończenia posiedzenia Komisji .
Przewodniczący Komisji H. Szafrański po wysłuchaniu zgłoszonych powyżej uwag postawił
wniosek o zakończenie posiedzenia w temacie analizy wydatków z budżetu gminy na zakup
artykułów spożywczych w 2016 r., za którym opowiedziało się 3 członków Komisji, przy 2
głosach przeciwnych.
Radny A. Skawiński chciał uzasadnić swój głos przeciwny w tym głosowaniu. Przewodniczący
Komisji nie udzielił mu już głosu w tym temacie odnosząc się do wyniku głosowania w kwestii
zakończenia posiedzenia dot. analizy wydatków z budżetu gminy na zakup artykułów
spożywczych w 2016 r.
Radny A. Skawiński kwestionował sposób prowadzenia Komisji przez Przewodniczącego i
pozbawienie go możliwości głosu uzasadnienia konieczności kontynuowania dalszego ciągu
tematu dot. analizy wydatków gminy z budżetu gminy na zakup artykułów spożywczych w
2016 r. ostrzegając jednocześnie Przewodniczącego, że zgłosi ten fakt do innych organów.
Przypominał, że Komisja Rewizyjna odpowiedzialna jest za coś i zarówno jej Przewodniczący,
na co Przewodniczący Komisji odpowiedział, że ma świadomość tego, iż ponosi
odpowiedzialność za prowadzenie Komisji.

Ad. pkt 1.

Przewodniczący Komisji przedłożył Komisji sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej
przeprowadzonych w 2017 roku.
Sprawozdanie stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu.
Radny A. Skawiński zabierając głos wniósł uwagę, że przy kontroli zawieranych umów o dzieło
i zlecenie przez jednostki organizacyjne w roku 2016 do chwili obecnej nie otrzymał pełnych
informacji co do zawieranych umów i odpowiedzi na zadawane pytania.
Innych uwag nie zgłoszono.
Komisja sprawozdanie Przewodniczącego przyjęła do wiadomości.

Ad. pkt 2.
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Kolejnym tematem, który Komisja podjęła był temat dot. kontroli przestrzegania przez Urząd
Gminy Statutu Gminy i innych obowiązujących przepisów w zakresie terminowości udzielania
odpowiedzi na składane przez radnych Gminy zapytania, wnioski i interpelacje.
W tym punkcie został sporządzony odrębny protokół z przeprowadzonej kontroli.

Posiedzeniu przewodniczył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Henryk Szafrański
Protokołowała:
Urszula Czerwonka
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