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Protokół nr  18/2012
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 31 października 2012 roku.

Obecni wg załączonej listy obecności.

Porządek  posiedzenia:
1. Wypracowanie i zatwierdzenie stanowiska w sprawie skarg „Stowarzyszenia 
w Gminie Poczesna” na Wójta Gminy Poczesna.

Ad.1

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Adam Morzyk odczytał treść wypracowanego 
stanowiska w sprawie skarg „Stowarzyszenia w Gminie Poczesna” na Wójta Gminy 
Poczesna.

Stowarzyszenie w Gminie Poczesna złożyło do Rady Gminy następujące skargi na 
działalność Wójta:
1) skarga z dnia 23.07.2012r. przekazana Radzie Gminy za pośrednictwem Komisji 
Rewizyjnej, a dotycząca odmowy wywiązywania się przez Wójta Gminy 
z obowiązków współpracy z organizacjami pozarządowymi zawartymi w art. 6 ust. 2 
i 4 Programu Współpracy gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi,

2) skarga z dnia 27.07.2012r.  przekazana Radzie Gminy za pośrednictwem Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy, a dotycząca nieuzyskania przez Stowarzyszenie 
odpowiedzi na zapytanie „o wykonaniu prac ogrodniczych przed budynkiem Urzędu 
Gminy”,

3) skarga z dnia 20.09.2012r., a dotycząca nieuzyskania przez Stowarzyszenie 
odpowiedzi na zapytanie o koszty wydawania SPOIWA oraz koszty związane
 z ubieganiem się o tytuł Gmina Fair Play,

4)  skarga z dnia 15.10.2012r., a dotycząca braku odpowiedzi na zapytanie 
Stowarzyszenia o sposobie wykorzystania Świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi oraz 
kosztów jej utrzymania.

Powyższe skargi zostały połączone do łącznego rozpatrzenia z uwagi na fakt, iż trzy 
z nich dotyczą tego samego zagadnienia udzielenia informacji publicznej, a 
wszystkie skargi szerokorozumianego pojęcia współpracy z organizacjami 
pozarządowymi.
Na podstawie wyjaśnień i dowodów przedstawionych w sprawie stwierdza się,  iż 
nieprawdziwym jest zarzut Stowarzyszenia o braku odpowiedzi Wójta na zapytania 
kierowane przez Stowarzyszenie.

Rada Gminy ustaliła, iż:
1) na zapytanie Stowarzyszenia w sprawie podnoszonej w skardze z dnia 
27.07.2012r., a dotyczącej prac ogrodniczych przed budynkiem Urzędu Gminy, Wójt 
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udzielił odpowiedzi pismem z dnia 10.07.2012r. nr URO.1431.2.2012.RKH. 
Odpowiedź Wójta została wysłana listem poleconym nr (00)659007734613565320, 
która to przesyłka po powtórnym awizowaniu przez pocztę została zwrócona 
nadawcy.

2) odpowiedź na zapytanie Stowarzyszenia o koszty wydawania SPOIWA została 
udzielona pismem z dnia 17.09.2012r. nr URO.1431.6.2012.RS i doręczona 
Stowarzyszeniu za potwierdzeniem odbioru (odebrał Sł. Minkina) w dniu 21.09.2012r.

3) odpowiedź dla Stowarzyszenia na zapytanie w sprawie kosztów ubiegania się 
o tytuł Gmina Fair Play została udzielona przez Wójta Gminy pismem z dnia 
17.09.2012r. nr URO.1431.5.2012.RS i doręczona przez pocztę w dniu 20.09.2012r. 
(odebrał Sł. Minkina).

4) odpowiedź na zapytanie Stowarzyszenia z dnia 26.09.2012r. odnośnie 
wykorzystania Świetlicy  w Nowej Wsi i kosztów jej utrzymania została udzielona 
przez Wójta pismem z dnia 08.10.2012r. nr URO.0005.29.2012.RS. Pismo zostało 
nadane listem poleconym w dniu 11.10.2012r. i doręczona przez pocztę w dniu 
12.10.2012r. (odebrał Sł. Minkina).

Wobec powyższych skarg stwierdzono nieznaczne przekroczenie terminu 
wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej, jednak jest to termin 
instrukcyjny, który nie rodzi negatywnych skutków w zakresie prawa materialnego np. 
jeden, dwa dni przekroczenia. Rada Gminy uznaje skargi za niezasadne.

Co do zarzutu Stowarzyszenia odnośnie nierealizowania przez Wójta Gminy § 6 ust. 
2 i 4 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi to należy go uznać za 
niezasadny. Wójt Gminy udostępnia tablice ogłoszeń w gminie celem zamieszczania 
informacji o działalności Stowarzyszenia. Należy zgodzić się ze stanowiskiem Wójta, 
iż ma on prawo jako zarządzający stronami internetowymi gminy do weryfikacji 
(uzgodnienia) treści tam zamieszczanych, o czym Stowarzyszenie zostało 
powiadomione pismem Wójta z dnia 22.06.2012r. nr URO. 0005.19.2012.RS.

Komisja jednogłośnie przyjęła wypracowane stanowisko wraz z uzasadnieniem.

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.
        

Protokół sporządziła:                        Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
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Magdalena Caban                            Adam Morzyk – Przewodniczący Komisji  

                                                         Bajdor Tadeusz  – członek    (nieobecny) 

                                                         Kucia Waldemar – członek                          

          Parkitna Teresa – członek                           

                                                         Sikora Grzegorz – członek                          


