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Protokół nr  20/2012 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej   

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 21 grudnia 2012 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 

1. Wypracowanie stanowiska w sprawie skargi Pani Anny Knapik na Wójta 

Gminy Poczesna. 

2. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2013 rok. 
3. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy na rok 2013. 
4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu  23 listopada 2012 roku. 
5. Sprawy różne. 

 
Ad.1 
 
Przewodniczący Komisji odczytał skargę Pani Anny Knapik na Wójta Gminy 
Poczesna i z uwagi na to, że dotyczy ona sołectwa, które reprezentuje poprosił  
o prowadzenie Komisji, w tym punkcie, Radną Teresę Parkitną. 
Teresa Parkitna przedstawiła dokumentację w tej sprawie i odczytała korespondencje 
między Wójtem Gminy Poczesna, a Panią Anną Knapik. 
 
Głos zabierali: 
- Wójt Gminy wyjaśnił, że przedmiotowa wiata została postawiona po 10-cio 
miesięcznej konsultacji z lokalnym samorządem, mieszkańcami i Panią Knapik.  
Na lokalizację przystanku wybrano miejsce bezpieczne i niebudzące sprzeciwu 
miejscowej społeczności.  Zlikwidowanie tego przystanku spowodowałoby duże 
utrudnienie dla mieszkańców. 
- Adam Morzyk poinformował, że właściciel posesji, na której znajduje się przystanek, 
wyraził zgodę na jego lokalizację.  Przystanki tak zostały usytuowane, aby każdy 
mieszkaniec miał do nich łatwy dostęp. 
 
Na tym dyskusje zakończono. 
 
Komisja po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami i po wysłuchaniu 
wyjaśnień wypracowała następujące stanowisko: 
 
Skarżąca zarzuca Wójtowi Gminy, iż świadomie łamie prawo przez usytuowanie 

wiaty przystankowej przy ulicy Spacerowej w Słowiku niezgodnie z wymogami § 119. 

Ust. 10 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (DZ.U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) przez co zagrożone jest 

bezpieczeństwo pasażera. 

Zgodnie z w/w przepisem prawa urządzenie dla ochrony pieszych (wiata) powinno 

być w przypadku braku zatoki odsunięte od wewnętrznej krawędzi jezdni – nie mniej 

niż 2,5 m. Stan faktyczny na gminie jest taki iż od krawędzi jezdni do płotu 
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ogrodzenia jest odległość 4 m wiata posadowiona jest w odległości 1,95 m od 

krawędzi jezdni, między wiatą a płotem posesji jest 0,85 m. 

Należy zwrócić uwagę, że usytuowanie przystanku autobusowego było konsultowane 

przez Wójta z miejscowymi radnymi i sołtysem. Przystanki autobusowe są lokowane 

po analizie wygody dojścia do istniejącej lub planowanej zabudowy i warunków 

technicznych. Sprzeciw skarżącej co do wcześniejszej lokalizacji przystanku przy jej 

posesji został uwzględniony i przystanek został przeniesiony obok sąsiedniej 

nieruchomości. 

Przystanek jest zlokalizowany w pasie drogowym drogi gminnej. Usytuowanie 

przystanku nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa pasażerów. Przesuniecie 

wiaty o 55 cm w kierunku płotu jest niecelowe, bowiem utrudnionym byłby dostęp do 

ogrodzenia posesji. 

Przedłożona przez Wójta Gminy obszerna korespondencja ze skarżącą w sprawie 

usytuowania przystanku świadczy, iż nie można Wójtowi przypisać rozmyślnego 

łamania przepisów rozporządzenia. 

Należy przyjąć, iż warunki terenowe w tej sprawie są takie, że zachowanie odległości 

wiaty od krawędzi jezdni jest technicznie trudne do spełnienia. 

Poza tym obecnie usytuowanie wiaty nie ogranicza widoczności na drodze  

i w obrębie skrzyżowania. Nie leży w interesie mieszkańców Słowika likwidowanie 

przystanku autobusowego tylko dlatego, że wiata winna być przesunięta o parę 

centymetrów w głąb pasa drogowego. 

W świetle powyższego skargę na Wójta Gminy uznaje się za bezzasadną. 

 
Ad.2 
Projekty uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2013 omówiła Skarbnik Gminy – 
Dorota Kołodziejczyk. 
Skarbnik Gminy poinformowała o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  
na temat projektu budżetu gminy na 2013 rok oraz o proponowanych zmianach,  
w projekcie budżetu m.in.: o zwiększeniu kwoty wydatków na komunikację. 
 
Głos zabierali: 
- Adam Morzyk zapytał jakie tereny gminne planowane są do sprzedaży. 
- Wójt Gminy odpowiedział, że mamy wiele terenów gminnych do sprzedaży np. 
teren w koloni Poczesna, Nieradzie czy Korwinowie, ale zanim zapadnie decyzja  
o sprzedaży odbędą się konsultacje ze społecznością lokalną. Bez jej zgody żaden 
teren nie zostanie sprzedany.  
- Teresa Parkitna zwróciła uwagę na potrzebę budowy chodnika wzdłuż całej  drogi 
wojewódzkiej nr 904. 
- Grzegorz Sikora poparł uwagę Radnej Teresy Parkitnej oraz zapytał czy koszty 
naliczane przez  MPK za wozokilometr są uzależnione od rodzaju autobusu. 
- Wójt Gminy odpowiedział, że jest stała opłata za wozokilometr.  
- Adam Morzyk zwrócił uwagę na brak środków w budżecie gminy na regulację 
stosunków wodnych na terenie gminy. 
- Wójt Gminy wyjaśnił, że takie rzeczy można robić ze środków bieżących i brak 
zapisu w budżecie nie oznacza, że nic w tej sprawie nie zostanie zrobione. 
Zwrócił się z prośbą o przeanalizowanie możliwości zmniejszenia kosztów 
funkcjonowania MPK na terenie gminy. 
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Na tym dyskusje zakończono. 
Komisja nie jednogłośnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2013 rok. 
 
Ad.3 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt  Planu pracy Komisji na  
2013 rok.  
Ujęto w nim następujące zagadnienia:  
 
luty 
1. Opracowanie i zatwierdzenie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2012 

rok. 
2. Kontrola gospodarki finansowej działalności Gminnego Centrum Kultury, 

Informacji i Rekreacji za 2012 rok. 
3. Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy. 

 
marzec 
1. Kontrola gospodarki finansowej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 

rok. 
2. Kontrola wpłat i ściągalności podatków od osób prawnych oraz fizycznych. 
3. Kontrola umorzeń podatków w 2012 roku. 
4. Kontrola wykorzystania środków funduszu sołeckiego za rok 2012. 
5. Kontrola wydatkowania  środków finansowych z  Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012. 
6. Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy. 

 
kwiecień 
1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. 
2. Kontrola zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz podejmowanych 

działań w zakresie pozyskania środków zewnętrznych. 
3. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. 
4. Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy.  

 
czerwiec 
1. Kontrola wydatkowanych środków finansowych z budżetu gminy na dodatki 

mieszkaniowe.  
2. Kontrola zawartych umów cywilno prawnych. 
3. Kontrola wykorzystania dotacji przez kluby sportowe. 
4. Kontrola udostępniania Informacji Publicznej przez Urząd Gminy.  
5. Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy. 

 
lipiec sierpień 

1. Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy.  
 
wrzesień 
1. Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2012 roku. 
2. Kontrola przeprowadzonych przetargów oraz zapytań ofertowych do 14 tys. €. 
3. Kontrola wykorzystania urlopów przez pracowników Urzędu Gminy. 
4. Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy. 
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listopad  
1. Kontrola wydatkowanych środków finansowych przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej.  
2. Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy.  
 
grudzień  
1. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy na rok 2014 
2. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2014r. 
3. Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy 
 
Ad.4 
Przewodniczący Komisji, po zapoznaniu się z protokołem przez członków Komisji, 
poddał pod głosowanie  protokół z dnia  23 listopada 2012 roku. 
 
Ww. protokół jednogłośnie został przyjęty.  
 
Ad.5 
Przewodniczący  Komisji, Adam Morzyk odczytał pisma, które wpłynęły do Komisji tj.: 
-  odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
-  pismo Rady Sołeckiej Korwinów w sprawie skontrolowania wykonania zadania 
zgłoszonego do realizacji z funduszu sołeckiego ustalonego dla sołectwa Korwinów 
na rok 2012. 
 
Głos zabierali: 
- Wójt Gminy wyjaśnił, że wykonanie tego zadania przedłużało się ze względów 
proceduralnych. Zadanie to jest prawie zrealizowane, wymaga tylko odbioru przez 
Enion i wkręceniu bezpieczników. 
 
Członkowie Komisji zapoznali się z dokumentacją związaną z realizacją tego zadania 
i nie stwierdzili nieprawidłowości. 
 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
                       

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

                                                         Bajdor Tadeusz  – członek                           

                                                         Kucia Waldemar – członek                           

          Parkitna Teresa – członek                            

                                                         Sikora Grzegorz – członek                           


