
Protokół Nr 56/13
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 października 2013 r. 

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności.  
Posiedzeniu  przewodniczył  radny  Paweł  Kolendowicz-  przewodniczący  komisji. 
Przewodniczący komisji przywitał zebranych i zapoznał z porządkiem posiedzenia:
Komisja odbyła się w biurze Przewodniczącego Rady Miejskiej i trwała od godziny 
15 do 17.
Porządek posiedzenia:  

          1. Otwarcie posiedzenia.
          2. Przyjęcie protokołu komisji nr 55/13 z dnia 17 września 2013r.  

          3.  Kontrola procedury wydawania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacyjnych w 
 okresie od 2011r.

            4.  Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r. 
           Zapoznanie  się z otrzymanymi odpowiedziami. 

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

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

           Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
         Otwarcia posiedzenia witając wszystkich zebranych dokonał Przewodniczący komisji 

radny Paweł Kolendowicz. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godzinie 15  trwało 
do godziny 17 i odbyło się w biurze Przewodniczącego Rady Miejskiej.

          
Ad 2. Przyjęcie protokołu komisji nr 55/13 z dnia 17 września 2013r.  
Protokół Nr 55/13 z dnia 17 września 2013 r. został przyjęty w glosowaniu: za 8, 
wstrzymał się 1. Radny Witold Perski był nieobecny podczas głosowania.

      
         Ad 3.  Kontrola procedury wydawania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacyjnych 
     w okresie od 2011r.

             Komisja po zapoznaniu się  z otrzymanymi informacjami   dotyczące wydania decyzji  
          o warunkach zabudowy wniosła następujące uwagi:

1) nie przyjmuje wyjaśnień zwłoki czasowej w pozycji 4 zestawienia decyzji na 
podział  nieruchomości,  zatrudnienie  osoby  na  1/2  etatu  nie  może  być 
wytłumaczeniem zwłoki   w załatwieniu wniosku przez ok. 6 miesięcy. Zapis przyjęto 
w głosowaniu: za 5, przeciwko 1, wstrzymało się 3.
2) w  związku  z  otrzymaną  odpowiedzią  od  pani  inspektor  Sylwii  Kęcińskiej 
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komisja  stwierdziła,  że  informacja  nie  wyjaśnia  przyczyn  zwłoki  czasowej  w 
załatwieniu  konkretnych wniosków,  o  które  występowała  komisja.   W związku  z 
powyższym  Komisja  nadal  oczekuje  precyzyjnych  wyjaśnień  dotyczących 
konkretnych  wniosków  wykazanych  w  pytaniach  komisji.    Zapis  przyjęto  w 
głosowaniu: za 5, przeciwko 3. Nie głosował radny S. Keciński i W. Perski. W obu 
przypadkach wyjaśnienia nie posiadają podpisu kierownika referatu.

          Komisja po zapoznaniu się  z otrzymanymi informacjami   dotyczące wydania 
          decyzji podziałowych nieruchomości  przyjmuje wyjaśnienia    z uwagą, że w 
   odniesieniu  do poz. 9 wykazu, okres oceny kompletności wniosku do wydania 
         postanowienia  ponad 3 miesiące  jest niczym nie uzasadnionym okresem nadmiernie 
          wydłużonym. Zapis przyjęto w głosowaniu: za 6, przeciwko  0, wstrzymało się 2.   
          Radny S.Kęciński i W. Perski nie głosował. 

     Ad 4.   Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 
          2013 r.  Zapoznanie  się z otrzymanymi odpowiedziami. 

Komisja  przyjmuje  wyjaśnienia  wydatków  dotyczących  Promocji,  z  uwagą  o 
niewłaściwym, zdaniem Komisji, zakwalifikowania wydatków „współpraca z TOP” 
w poz.  2 i  3 (  majówka – Małolaty i  Toi-  Toi Dzień Strażaka).  Komisja prosi  o 
poinformowanie kto był organizatorem imprez poz. 2 i 3 zestawienia. Zapis przyjęto 
w głosowaniu: za 7, przeciwko 0, wstrzymało się 2. Nie głosował radny W. Perski. 

Pani Bożena Niedźwiecka Skarbnik Gminy udzieliła na sesji  w dniu 25 września 
2013 r. wyjaśnień do uwag zawartych w Uchwale Nr SO – 953/43/13/Pi/2013 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 września 2013 
r.  wyrażająca  opinię  o  informacji  z  przebiegu  wykonania  budżetu  za  pierwsze 
półrocze 2013 r. Gminy Trzcianka.

Komisja po odczytaniu Sprawozdania z przeprowadzonej analizy wykonania budżetu 
Gminy Trzcianka za pierwsze półrocze 2013 r. przyjęła   jednogłośnie. Głosowało 10 
radnych. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

             
         Ad 5.  Zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami na wypracowane przez komisję 
          wnioski.
           Do udzielonych odpowiedzi na zgłoszone wnioski komisji nie wniesiono uwag. 

 Ad  6. Sprawy wniesione do komisji:
Przewodniczący  Komisji  odczytał  wniosek  złożony  dnia  15  października  2013  r. 
przez  pana Waldemara Kasztelana pełnomocnika Mai Kasztelan dot. pkt. 3 porządku 
posiedzenia komisji organizowanej w dniu 16 października 2013 r.  - „3.  Kontrola 
procedury wydawania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacyjnych w okresie od 
2011r.”  Plik  dokumentacji    znajduje  się  w  biurze  Rady  Miejskiej,  do  wglądu 
członków komisji.

2



 W związku z powyższym komisja prosi, o opinię prawną, czy w ramach aktualnie 
prowadzonej  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  pod  nazwą  „Kontrola  procedury 
wydawania  decyzji  o  ustaleniu  warunków lokalizacyjnych  w  okresie  od  2011r.”, 
może  kontrolować  procedurę  wydawania  decyzji  dot.  sprawy  Mai  Kasztelan  w 
związku z prowadzonym postępowaniem prokuratorskim. Prosi także o opinię, czy w 
ramach aktualnie prowadzonej kontroli może prowadzić kontrolę tego wniosku, czy 
też  musi być zgoda Rady na prowadzenie tej kontroli.

          

Przewodniczący komisji odczytał opinie Generalnego Inspektora Ochrony Danych  
Osobowych  na  temat  czy  Komisja  Rewizyjna  Gminy  dokonującej  czynności  
kontrolnych  do  dostępu   do  wszystkich  dokumentów,  w  tym do  indywidualnej  
dokumentacji osób fizycznych, czy też jej uprawnienia są ograniczone ze względu na 
ochronę danych osobowych. Opinia stanowi załącznik do protokołu. 

Ad 7.  Wolne wnioski.
Komisja prosi o podanie informacji przyjęcia przez gminę dróg dot. nieruchomości 
pana Łojka.

Komisja  prosi  o informację dlaczego zostało wyłączone oświetlenie przy  drodze 
prowadzącej do restauracji Łabędź. 

Komisja prosi o informację kiedy zostanie sfinalizowany montaż internetu np. ulicy 
Batorego.

Komisja  zwraca  się  z  wnioskiem   o  rozważenie  możliwości  jazdy  po  nowo 
wybudowanej    ścieżce   pieszo  rowerowej  służb  mundurowych  (  policja  i  straż 
miejska) celem prowadzenia kontroli tego terenu. 

Komisja  zwraca się  z wnioskiem czy miasto może na rogatkach umieścić tablice 
informującą „miasto monitorowane”, jeśli tak, to prosi o realizację wniosku. 

          Ad  8. Zamknięcie posiedzenia.
Z uwagi  na  wyczerpany porządek posiedzenia  Przewodniczący komisji  zamilknął 
posiedzenie.

Protokółowała Przewodniczący komisji

 Maria Boduszek                                                          Paweł Kolendowicz
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