
Protokół Nr 38/12
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 listopada 2012 r. 

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności.  Posiedzeniu 
przewodniczył radny Paweł Kolendowicz – przewodniczący komisji.
Posiedzenie komisji trwało od godziny 15.30 do 17.00 i odbyło się w sali sesyjnej 
Urzędu Miejskiego Trzcianki. 
Przewodniczący  komisji  przedstawił  porządek  posiedzenia,  stwierdził,  że 
o posiedzeniu radni poinformowani zostali telefonicznie.
Porządek posiedzenia:  

          1. Otwarcie posiedzenia.
             2. Kontrola procedury przebudowy ul. Kościuszki począwszy od przetargu,  

    podpisania aneksów zmieniających umowę, ugody zawartej pomiędzy wykonawcą 
    a gminą Trzcianka,  jak i okresu gwarancyjnego. Zapoznanie się z udzielonymi
    odpowiedziami.

          3. Zamknięcie posiedzenia.

Do przedstawionego porządku obrad nikt nie wniósł uwag, porządek został przyjęty 
przez aklamację. 

Przewodniczący komisji odczytał wypracowane dwa wnioski na posiedzeniu w dniu 
14 listopada 2012 r.:
„W związku z otrzymanym oświadczeniem WZDW Rejon Dróg w Czarnkowie,  
komisja prosi o przedstawienie dokumentów upoważniającego RD w Czarnkowie 
do złożenia takiego oświadczenia i dysponowanie działką nr 1312.”

     „W  związku  z  nieuzyskaną  odpowiedzią  na  posiedzeniu  komisji  związaną 
        z wykazaniem w budżecie  roku 2011 faktu złożenia  depozytu sądowego, komisja   
          prosi Skarbnika Gminy o wyjaśnienie  tego faktu.” 

Odczytał  także  uzyskane  odpowiedzi.  Pierwsza  odpowiedz  podpisana  jest   z  up. 
Burmistrza przez  Romana Zozulę   inspektora ds. inwestycji i uzbrojenia terenów, o 
treści:
„W opinii urzędu przedłożone oświadczenie nie budzi wątpliwości, tym bardziej, że 
w  trakcie  realizacji  inwestycji  ze  strony  właściciela  gruntu  nie  wpłynęły  uwagi 
dotyczące dysponowania gruntem. Jednocześnie wychodzimy z założenia, że skoro 
przedstawiciel RD w Czarnkowie podpisał przedmiotowe oświadczenie, to miał do 
tego upoważnienie i nie jest naszą rolą dochodzenie tego faktu.”
Druga odpowiedź podpisana jest przez Skarbnika Gminy p. Bożenę Niedźwiecką  o 
treści:  „Depozyt  złożony  w  Sądzie  został  wykazany  zgodnie  z  prawem  w 
sprawozdaniu  Rb-N  po  stronie  należności  (wiersz  N5,  kolumna  4).Sprawozdanie 
powyższe komisja otrzymała.”

Komisja  otrzymała  dokument  ksero  pism  Wielkopolskiego  Zarządu  Dróg 



Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie  oświadczenia 
z dnia 24 maja  2010 r. oraz zgodę – prawo dysponowania gruntem na działce nr 
1312 z dnia 7 czerwca 2010 r.
Z dokumentu wynika, że zgoda WZDW Rejon Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie 
udzielona została później,  bo 7 czerwca 2010 r.  niż złożone  oświadczenie,  które 
datowane jest 24 maja 2010 r.
Komisja  stwierdza,  że  Komisji  nie  przekazano dokumentu,  z  którego wynikałoby 
zawarcie  stosownego  porozumienia  na  współfinansowanie  przebudowy  parkingu 
przy ul. Kościuszki, jak również brak jest uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w tym 
temacie. 

Radny  Krzysztof  Oświecimswki  przedstawił  mapę  prowadzonej  inwestycji 
z zaznaczeniem właścicieli terenów, mapa stanowi załącznik do protokołu.  

Komisja prosi o wyjaśnienie czy na majątku Gminy Trzcianka znajduje się  parking 
przy ul. Kościuszki  przed i po jego przebudowie.

Komisja prosi o przekazanie kopii:
1) oświadczenia Urzędu Miejskiego Trzcianki do dysponowania gruntem,
2) zgłoszenia w Starostwie przebudowy parkingu.  

Komisja prosi o przekazanie informacji na temat sposobu wynagradzania inspektora 
nadzoru i wysokości wypłaconego wynagrodzenia w związku z przebudową parkingu 
przy ul. Kościuszki w Trzciance. 

W świetle  treści  przekazanych komisji  dokumentów i  informacji,  oraz  w wyniku 
głosowania,  podjęto decyzję  o skierowanie wniosku o    podejrzeniu  naruszenia 
prawa  przy  realizacji  przebudowy parkingu przy  ul.  Kościuszki   do Prokuratury 
Rejonowej. Wynik głosowania:
za 5 ( radni: P. Kolendowicz, K. Oświecimski, J. Durejko, E. Joachimiak, W. Kilian);
przeciwko 4 ( radni: M. Fidos, S. Kęciński, J. Pokaczajło, P. Złociński);
wstrzymał się radny W. Perski.

Radny Sebastian Kęciński uważa, że Komisja powinna we własnym zakresie zbadać 
sprawę, a nie przekazywać  jej do Prokuratury. 

Na tym protokół zakończono.
Protokolant                Przewodniczący komisji 
Maria Boduszek            Paweł Kolendowicz


