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Protokół nr  17/2012
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 26 października 2012 roku.

Obecni wg załączonej listy obecności.

Porządek  posiedzenia:
1. Wypracowanie stanowiska w sprawie skarg „Stowarzyszenia w Gminie 

Poczesna”
 na Wójta Gminy Poczesna. 

2. Kontrola przeprowadzonych przetargów oraz zapytań ofertowych do 14 tys. €.
3. Sprawy różne.

Ad.1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,  Adam Morzyk poinformował, że celem 
spotkania jest wypracowanie stanowiska w sprawie skarg na Wójta Gminy, które 
zostały skierowane do Komisji Rewizyjnej, przez Stowarzyszenie w Gminie 
Poczesna.

Głos zabierali:
- Robert Chądzyński, Prezes Stowarzyszenia w Gminie Poczesna wyjaśnił, że 
skarga związana jest z tym, że od 9 marca br. do dnia dzisiejszego nie udało się 
wypracować konstruktywnego stanowiska w zakresie wspierania działalności 
Stowarzyszenia. Prezes odniósł się do punktu 2 i 4 Programu współpracy samorządu 
Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi i zarzucił, że punkty te nie są 
przez Wójta realizowane. Jako przykład przedstawił pisma, które zostały skierowane 
do Wójta Gminy z prośbą o umieszczenie informacji na stronie internetowej oraz 
pisma 
z prośbą o udostępnienie sal w celu zorganizowania spotkań z  parlamentarzystami. 
Prezes Stowarzyszenia poinformował także o skardze złożonej do Wojewody 
i wyraził zadowolenie, że wywołała ona natychmiastową reakcję Komisji Rewizyjnej.

- Adam Morzyk, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że dzisiejsze 
posiedzenie nie jest efektem złożonej skargi do Wojewody, gdyż było ono 
zaplanowane zanim wpłynęła do Komisji Rewizyjnej informacja o skardze.

- Sławomir Minkina, Wice Prezes Stowarzyszenia w Gminie Poczesna zapytał w jaki 
sposób jest wykorzystywana sala w Nowej Wsi, czy jest to zapisane w jakimś 
harmonogramie.

- Robert Chądzyński zwrócił się z prośbą o udostępnienie nagrania cyfrowego 
z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
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- Adam Morzyk, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że intencją Komisji jest 
wypracowanie takiego stanowiska, aby na przyszłość sprawy, które są skarżone nie 
miały miejsca.
 
- Sławomir Minkina – nie musielibyśmy się tutaj spotykać, gdyby były realizowane 
uchwały Rady Gminy przez organ wykonawczy.

- Adam Morzyk, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał jakie są oczekiwania ze 
strony Stowarzyszenia.

- Robert Chądzyński odpowiedział, że oczekują respektowania przez Wójta uchwały 
nr 132/XV/12 z dnia 23 lutego 2012 roku. Wyraził podejrzenie, że prośby 
Stowarzyszenia nie są rozpatrywane w sposób suwerenny, obiektywny i zbliżony do 
innych organizacji. Oczekują także umieszczania informacji na stronie internetowej
 i dostępu do sal, gdzie mogliby organizować spotkania. Zarzucił także, że informacje 
umieszczane przez Stowarzyszenie na tablicach ogłoszeń były zaklejane lub 
zrywane, przez pracowników.

- Adam Morzyk, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja 
wysłucha także stanowiska Wójta , a następnie odczytał skargę z dnia 
27 lipca 2012 roku.

- Robert Chądzyński poinformował, że do dnia dzisiejszego nie uzyskał 
w przedstawionym temacie odpowiedzi.

- Adam Morzyk, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał skargę z 20 września 
2012 roku.

- Robert Chądzyński odczytał odpowiedź Wójta Gminy na złożone zapytania, 
zarzucił, że jest ona niekompletna.

- Adam Morzyk, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że kolejna skarga 
dotyczy niedotrzymania 14 dniowego terminu udzielania odpowiedzi i odczytał 
skargę
 z 15 października 2012 roku.

- Robert Chądzyński poinformował, że odpowiedź wpłynęła lecz po terminie. 
Przeczytał odpowiedź na złożone zapytania, zarzucił, że nie jest ona wyczerpująca
 i na zadane pytania nie uzyskano odpowiedzi.

- Adam Morzyk, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał jakie są cele statutowe 
Stowarzyszenia.
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- Robert Chądzyński odczytał cele Stowarzyszenia, wśród nich wymienił min. 
prowadzenie działalności  edukacyjnej, kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, 
wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno - kulturalnych na rzecz 
mieszkańców gminy oraz wsparcie mieszkańców gminy.
- Lidia Kaźmierczak, Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę, że nie ma w statucie 
punktu dającego uprawnienia do kontrolowania działań Wójta Gminy.

- Robert Chądzyński odczytał jeden z celów statutowych tj. prowadzenie oceny 
działalności samorządowych.

- Lidia Kaźmierczak, Przewodnicząca Rady - to nie kontrola, są to dwa różne pojęcia. 
Zadała pytanie, czy Stowarzyszenie posiada swoją salę do prowadzenia działalności.

- Robert Chądzyński – nie

- Lidia Kaźmierczak, Przewodnicząca Rady zapytała czy Stowarzyszenie posiada 
swoje tablice informacyjne.

- Robert Chądzyński – nie

- Lidia Kaźmierczak, Przewodnicząca Rady zapytała czy Prezes Stowarzyszenia wie 
co to jest świetlica wiejska, a co świetlica środowiskowa? Wyraziła zdziwienie, że 
stowarzyszenie interesuje się tylko świetlicą w Nowej Wsi, która jest świetlicą 
wiejską, skoro na terenie Gminy jest wiele świetlic środowiskowych.

- Robert Chądzyński nie udzielił odpowiedzi na zadane pytanie.

- Adam Morzyk, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że z wypowiedzi 
wnioskuje, iż Stowarzyszenie oczekuje poprawy współpracy z Urzędem poprzez 
udostępnianie pomieszczeń, zamieszczanie informacji w gazecie czy też na stronie 
internetowej oraz otrzymywanie odpowiedzi w terminach.

- Sławomir Minkina – my chcemy tego co mówi ustawa i uchwała.

- Robert Chądzyński odczytał zapisy uchwały w sprawie współpracy Programu 
współpracy samorządu Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi

- Adam Morzyk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że Radzie też zależy na 
realizacji uchwały i dobrej współpracy. 

- Grzegorz Sikora – wyrazem tego jest uchwała podjęta przez Radę.

 - Adam Morzyk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że Radzie zależy na 
tym, aby ta gmina się rozwijała by żyło się lepiej i było mniej problemów. Każdy ma 
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jednak inną drogę do tego celu, co nie znaczy że są przeciwne. Wysłuchamy 
wyjaśnień Wójta i będziemy zmierzać by ta współpraca była. 

- Robert Chądzyński wystąpił o to, by zapis cyfrowy z posiedzenia Komisji kończył 
się po przedstawieniu stanowiska przez Wójta Gminy. Podziękował za zaproszenie
i powiedział, że oczekuje informacji w sprawie dalszego postępowania.

- Grzegorz Sikora wyjaśnił, że przy rozpatrywaniu każdej skargi komisja postępuje 
tak samo i nie jest rzeczą wyjątkową, że nie doszło w tym przypadku do konfrontacji
 z Wójtem Gminy.

- Robert Chądzyński poinformował o złożonych uwagach do projektu Programu 
współpracy samorządu Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi na 2013 
rok.

- Lidia Kaźmierczak, Przewodnicząca Rady zapytała, czy wielkim problemem dla 
Stowarzyszenia jest uzyskanie odpowiedzi o parę dni po terminie, czy coś się z tego 
powodu zadziało. To nie jest termin zawity, to jest termin instrukcyjny.

- Robert Chądzyński - gdyby przyszła nawet dwa tygodnie później, ale żeby była 
kompletna.

- Adam Morzyk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował przedstawicielom 
Stowarzyszenia za przybycie.

Na tym dyskusję zakończono.

Na posiedzenie Komisji przybył Wójt i Sekretarz Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Morzyk  poinformował, że  posiedzenie 
jest poświęcone skargom jaki złożyło Stowarzyszenie w Gminie Poczesna na 
działalność Wójta Gminy. Następnie odczytał treść skargi z 23 lipca 2012 roku 
i poprosił o przedstawienie stanowiska.

- Renata Smędzik, Sekretarz Gminy wyjaśniła, że na zapytanie Stowarzyszenia 
w sprawie udostępniania lokali i miejsc, w których mogłoby zaistnieć Wójt Gminy 
odpowiedział w dniu 10 lipca 2012 roku, informując, że Stowarzyszenie miało 
możliwość skorzystania z tablic informacyjnych, które znajdują się na terenie gminy, 
jest to forma współpracy, która wpisuje się w program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, natomiast jeśli chodzi o umieszczanie informacji na stronie 
internetowej Urzędu to mogą być one umieszczane, jeśli są zgodne z celami i wizją 
rozwoju Gminy Poczesna. Nie było takiej sytuacji, aby Wójt Gminy odmówił 
współpracy ze Stowarzyszeniem. Podkreśliła, że Stowarzyszenie we wszystkich 
swoich pismach wskazuje jako siedzibę lokal OSP Huta Stara A.
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- Krzysztof Ujma, Wójt Gminy – nakłady na utrzymanie tego obiektu w przeszłości 
i teraz na bieżące potrzeby kładł szerokorozumiany samorząd - społeczność. Jest to 
nasze dobro wspólne, tam się odbywają posiedzenia, i ja nie mam nic przeciwko 
temu, odbywają się także spotkania w OSP w  Poczesnej, a są to obiekty 
bezpośrednio lub pośrednio należące do Samorządu Gminy Poczesna.

- Lidia Kaźmierczak, Przewodnicząca Rady  powiedziała, że coś się tutaj nie zgadza 
ponieważ Prezes Stowarzyszenia na zadane pytanie czy Stowarzyszenie posiada 
lokal na użytek własny, do działalności, odpowiedział, że nie.

- Krzysztof Ujma, Wójt Gminy – skoro Sąd zarejestrował Stowarzyszenie pod 
adresem Huta Stara A ul. Tkacka 23, a pod tym adresem mieści się Ochotnicza 
Straż Pożarna Huta Stara A, to Stowarzyszenie musiało na tę okoliczność 
przedstawić umowę dzierżawy lub użyczenia, inaczej nie zostałoby zarejestrowane.

- Adam Morzyk, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  - nie jest wiec problemem 
umieszczanie informacji na stronie Urzędu Gminy, gazecie gminnej SPOIWO  czy 
udostępnianie lokalu jeżeli cele są zbieżne z celami i wizją rozwoju Gminy. 

- Krzysztof Ujma, Wójt Gminy odpowiedział, że tak, nie możemy umieszczać rzeczy, 
które nie są sprawdzone, albo nie polegają na prawdzie czy też są kontrowersyjne.

- Adam Morzyk, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  zapytał co w przypadku 
informacji o spotkaniach organizowanych z Parlamentarzystami.

- Krzysztof Ujma, Wójt Gminy odpowiedział, że Stowarzyszenie nie uzyskało tutaj 
negatywnej odpowiedzi, SPOIWO jest publikowane w cyklu dwumiesięcznym i Urząd 
organizując różnego rodzaju uroczystości stosuje  kurendy, plakaty zamieszczane na 
tablicach ogłoszeń i również udostępnia je dla tych potrzeb.

- Adam Morzyk, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o odniesienie się do 
zarzutu zaklejania i zrywania ogłoszeń przez pracowników Urzędu Gminy.

- Krzysztof Ujma, Wójt Gminy odpowiedział, że są to pomówienia, do niego docierają 
informacje, że to Stowarzyszenie zrywa i zakleja ogłoszenia Gminne.

- Adam Morzyk, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podsumował, że z wypowiedzi 
wynika,  że jeśli cele i wizje będą wspólne, zamiary szlachetne to organizacje 
pozarządowe mogą liczyć na współpracę.

- Krzysztof Ujma, Wójt Gminy na terenie Gminy działa wiele Stowarzyszeń, z którymi 
współpraca układa się bardzo dobrze np. Stowarzyszenie KOWALIK, czy Razem dla 
Wrzosowej.
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- Adam Morzyk, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytała skargę z dnia 
27 lipca 2012 roku.

- Renata Smędzik, Sekretarz Gminy wyjaśniła, że Stowarzyszenie na wszystkie 
pytania otrzymuje odpowiedzi i są wyczerpujące. Jeśli chodzi o odpowiedź na pismo 
Stowarzyszenia z dnia 20 czerwca 2012 roku to została ona wysłana, ale nikt ze 
Stowarzyszenia nie odebrał tej informacji, została ona dwa razy awizowana, dalszy 
tok postępowania nie przysługuje i zwrócono ją do nadawcy. Nie ma tutaj winy ze 
strony Urzędu.

- Adam Morzyk, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytała skargę z dnia 
20 września 2012 roku.

- Renata Smędzik, Sekretarz Gminy wyjaśniła, że  odpowiedź, na każde zadane 
w piśmie pytanie, została udzielona w sposób wyczerpujący i wysłana do 
Stowarzyszenia.  Pismo wysłane zostało z nierażącym naruszeniem prawa, trzeba 
się zastanowić czy informacja udzielona Stowarzyszeniu wywołała jakieś straty dla 
Stowarzyszenia.

- Adam Morzyk, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytała skargę z dnia 
15 października 2012 roku.

- Renata Smędzik, Sekretarz Gminy wyjaśniła, że  w tym przypadku informacja 
Stowarzyszeniu również została udzielona. Podkreśliła, że wszystkie zadane przez 
Stowarzyszenie pytania wymagają przygotowania nie tylko przez jednego 
pracownika.

- Krzysztof Ujma, Wójt Gminy – czytając pisma, które przychodzą ze Stowarzyszenia 
rodzi się pytanie jaki to Stowarzyszenie ma cel i co chce osiągnąć. Współpracujemy, 
pomagamy i wspieramy Stowarzyszenia działające na terenie gminy, w tym
przypadku Stowarzyszenie nie rozmawia z nami tylko zasypuje nas pismami, neguje, 
krytykuje wszystko co Samorząd i Wójt Gminy Poczesna robi. Jeżeli Stowarzyszenie 
chce działać to nie mam nic przeciwko, tylko nie wiem na jakiej płaszczyźnie. 
Wszystkie zarzuty, które dzisiaj zostały przedstawione są niezasadne.

- Adam Morzyk, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że współpraca 
powinna być po obu stronach, wizje i cele są tutaj wspólne bo każdy chce, żeby 
gmina się rozwijała.

- Krzysztof Ujma, Wójt Gminy na zakończenie jeszcze raz podkreślił, że na terenie 
Gminy działa wiele różnego rodzaju Stowarzyszeń, znajdujemy z nimi wspólny język
 i współpracujemy. Sądzę, że nadejdzie taki czas, że ze stowarzyszeniem w Gminie 
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Poczesna wspólny język znajdziemy, ale musimy budować go na prawdzie. Jestem 
jak najbardziej za taką współpracą.

Na tym dyskusje zakończono.

Ad.2

Komisja dokonała kontroli wybranych przeprowadzonych przetargów oraz zapytań 
ofertowych do 14 tys. €.

Uwag nie zgłoszono.

Ad.3

Członkowie Komisji ustalili termin kolejnego posiedzenia na dzień 31 października 
2012 roku, na którym zostanie wypracowane stanowisko w sprawie omawianych 
wcześniej skarg.

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.
          

Protokół sporządziła:                        Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

Magdalena Caban                            Adam Morzyk – Przewodniczący Komisji  

                                                         Bajdor Tadeusz  – członek       (nieobecny) 

                                                         Kucia Waldemar – członek                          

          Parkitna Teresa – członek                           

                                                         Sikora Grzegorz – członek                          


