
Protokół Nr 54/13
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 lipca 2013 r. 

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności.  Posiedzeniu 
przewodniczył  radny  Paweł  Kolendowicz  –  przewodniczący  komisji.  Posiedzenie 
rozpoczęło się od godziny 15 i trwało do godziny 17. Posiedzenie odbyło się w sali 
posiedzeń nr 12 Urzędu Miejskiego Trzcianki. 

Przewodniczący komisji przywitał zebranych, zapoznał z porządkiem posiedzenia. 

Porządek posiedzenia:  
          1. Otwarcie posiedzenia.
          2. Przyjęcie protokołu komisji nr 53/13 z dnia 17 czerwca 2013r.  

3.Sprawozdanie z  przeprowadzonej  kontroli  realizacji  zaleceń  pokontrolnych 
wypracowanych w latach 2010-2011:                  

                  a) przyjętych przez Komisję Rewizyjną,  
                  b) inne organy kontrolne.

4.  Kontrola procedury wydawania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacyjnych w 
okresie od 2011r.
5.  Rozpatrzenie  skargi  z  12  czerwca  2013  r.  pana  Waldemara  Kasztelana  zam. 
Trzcianka  ul. Ogrodowa 31.  

         6.  Zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami na wypracowane przez komisję  
wnioski.

          7. Sprawy wniesione do komisji:
 8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący komisji  radny Paweł Kolendowicz. 
Zapoznał z porządkiem obrad

          Ad 2. Przyjęcie protokołu komisji nr 53/13 z dnia 17 czerwca 2013r.  
Protokół nr  53/13 z dnia 17 czerwca 2013 r.  został  przyjęty w glosowaniu:  za 6, 
wstrzymało się 2 radnych. Nieobecni radni podczas głosowania: radny Witold Perski i 
Jadwiga Durejko. 

Ad  3.Sprawozdanie z  przeprowadzonej  kontroli  realizacji  zaleceń  pokontrolnych 
wypracowanych w latach 2010-2011:                  

                  a) przyjętych przez Komisję Rewizyjną,  
                  b) inne organy kontrolne.
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Sprawozdanie zostało w wyniku głosowania jednogłośnie  przyjęte przez członków 
komisji,  po  podpisaniu  przez  Przewodniczącego  komisji,  stanowi  załącznik  do 
protokołu. Drugi egzemplarz Sprawozdania zostanie przekazany Przewodniczącemu 
Rady Miejskiej Trzcianki. 

Ad 4.  Kontrola procedury wydawania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacyjnych 
w  okresie od 2011r.
Komisja otrzymała:
1) wykaz decyzji podziałowych od roku 2011 do 2013, wykaz stanowi załącznik 
do protokołu,
2) wykaz decyzji o warunkach zabudowy, wykaz stanowi załącznik do protokołu.

Po analizie  ww  wykazów  Komisja   prosi  o  przekazanie  kompletu dokumentów 
związanych z procedurą wydania decyzji, zgodnie z załączonym załącznikiem.
Komisja prosi i umożliwienie zapoznania się z dokumentami związanymi z procedurą 
wydania decyzji podziałowej czy decyzji o warunkach zabudowy.  
Komisja prosi o informację dlaczego w otrzymanym  wykazie, w kilku pozycjach 
decyzji podziałowych  nie ma wpisanych dat wpływu wniosku.

Radny  Sebastian  Kęciński  zgłosił  swoje  wątpliwości  czy  komisja  nie  przekracza 
swoich kompetencji  dokonując kontroli procedury wydawania decyzji podziałowych 
i decyzji o warunkach zabudowy. 

Ad 5.  Rozpatrzenie skargi z 12 czerwca 2013 r. pana Waldemara Kasztelana zam. 
Trzcianka  ul. Ogrodowa 31.  
W związku z przyjętym wnioskiem przez Radę Miejska Trzcianki na sesji 11 lipca 
2013 r. o skierowaniu skargi z 12 czerwca 2013 r. pana Waldemara Kasztelana zam. 
Trzcianka ul.  Ogrodowa 31 do rozpatrzenia  Komisji  Rewizyjnej  oraz   w świetle 
informacji  o  złożeniu  skargi  przez  Waldemara  Kasztelana  do  Prokuratury  i  wg 
informacji  uzyskanej  od  skarżącego  o  podjęciu  przez  Prokuraturę  postępowania 
wyjaśniającego,Komisja  Rewizyjna  postanawia  nie  podejmować  czynności 
związanych z oceną zasadności skargi. 
Powyższe  stwierdzenie  komisja  przyjęła  w glosowaniu  za  8.  Nie głosował  radny 
Sebastian Kęciński, radny W. Perski nie był obecny podczas głosowania. 

         
Ad 6.  Zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami na wypracowane przez komisję 
wnioski.
W świetle uzyskanych odpowiedzi na wniosek nr 169  Komisja prosi o przekazanie 
wniosku  do  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Oznaczeń  przy  Staroście  Powiatu 
Czarnkowsko- Trzcianeckim.

          Ad 7. Sprawy wniesione do komisji:
Pismo Pani Ewy Witkowskiej zam. Łomnica 576 64-980 Trzcianka dot. przyjętych na 

2



ostatniej sesji zaleceń pokontrolnych. Ksero pisma stanowi załącznik do protokołu.

W odpowiedzi na otrzymane pismo z dnia 19 lipca 2013 r., Komisja Rewizyjna na 
swoim  posiedzeniu  w  dniu  25  lipca  2013  r.  stwierdziła,  że  w  Uchwale  Nr 
XLIX/327/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie wystąpienia 
pokontrolnego dotyczącego procedury przygotowania do sprzedaży działki nr 180/1 
w  sołectwie  Wapniarnia  Trzecia  nie  ma  stwierdzenia  cyt.:  „że  zaistniały  stan 
faktyczny uniemożliwia  swobodne dysponowanie   przez  p.  Grzybowskiego swoją 
posesją”. 
Także  brak  jest  prawnych  możliwości  odwołania  się  od  zaleceń  pokontrolnych 
Komisji  Rewizyjnych przyjętych przez Radę   w formie Uchwały Rady Miejskiej 
Trzcianki. 
Po  wizji  lokalnej  przeprowadzonej  przez  radnego  Witolda  Perskiego 
wiceprzewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  należy  stwierdzić,  że  istnieje 
bezpośrednia droga  dojazdowa  do posesji p. Grzybowskiego.
Natomiast  sposób  realizacji  wykonania  zaleceń  pokontrolnych  należy  do  organu 
wykonawczego – Burmistrza Trzcianki. 

Zapisy  przyjęte  zostały  w glosowaniu:  za  8,  wstrzymał  się  1,  nie  uczestniczył  w 
głosowaniu radny W. Perski. 

Ad 8. Wolne wnioski.

Radna  Jadwiga  Durejko  zwróciła  się  po  raz  kolejny  z  wnioskiem  o  oświetlenie 
przejścia  dla  pieszych  na  drodze  wojewódzkiej  w  Siedlisku  przy  sklepie  pana 
Draczana  (  centrum  wsi).  Zawnioskowała  o  przekazanie  wniosku  do  Komisji 
Bezpieczeństwa ds Oznaczeń, zgodnie z kompetencjami.

Komisja  prosi  o informację dot.  statusu drogi -   ulica Kolejowa oraz wyjaśnienie 
przyczyn  braku sprzątania tej drogi.  Komisja prosi o ksero ewentualnej umowy o 
udostępnieniu drogi do ruchu. 

Ad 9. Zamknięcie posiedzenia.
Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął 
posiedzenie.

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek Paweł Kolendowicz

3


