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Protokół nr  23/2013 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej   

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 15 kwietnia 2013 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 
1. Wypracowanie i zatwierdzenie stanowiska w sprawie skargi Pana Arkadiusza 

Jarosza na Przewodniczącą Rady Gminy Poczesna. 
2. Kontrola zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz podejmowanych 

działań w zakresie pozyskania środków zewnętrznych. 

3. Sprawy różne. 

 
Z uwagi na brak opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  o przedłożonym przez Wójta 
gminy Poczesna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2012 wraz  
z informacją o stanie mienia komunalnego punkt 2 i 4 planowanego porządku obrad 
przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji. 
 
Ad.1 
- Przewodniczący Komisji, Adam Morzyk odczytał treść skargi Pana Arkadiusza 
Jarosza i poinformował, że część skargi dotycząca wyboru sołtysa sołectwa Bargły 
jest złożona po terminie, ponieważ czas odwołania minął i wybory są ważne. 
Zapytał skarżącego czy ma pismo, na które powołuje się w skardze wraz 
 z potwierdzeniem złożenia go w biurze Rady Gminy. 
- Arkadiusz Jarosz odpowiedział, że nie ma tego pisma przy sobie, ale złożył go 
 w urzędzie  4,5 roku temu. 
- Przewodniczący Komisji, Adam Morzyk poinformował, że w dzienniku 
korespondencyjnym nie ma zarejestrowanego takiego pisma. 
- Arkadiusz Jarosz oświadczył, że dostarczy to pismo do dnia 19 kwietnia br. do 
godz. 1400  i poprosił o odroczenie posiedzenia oraz wstrzymanie się z decyzją do 
tego terminu.  
- Przewodniczący Komisji, Adam Morzyk wyjaśnił, że w przypadku niedostarczenia 
pisma wraz z potwierdzeniem złożenia w biurze Rady Gminy Komisja uzna skargę za 
bezzasadną. 
- Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak poinformowała, że nie zna treści 
pisma na które powołuje się skarżący ponieważ go nie otrzymała i nie jest ono 
zarejestrowane w książce korespondencji Rady Gminy Poczesna. Na wszystkie 
pisma, które wpłynęły do biura Rady Gminy od Pana Jarosza, do dnia dzisiejszego, 
udzieliła odpowiedzi. 
- Przewodniczący Komisji, Adam Morzyk odczytał pismo skarżącego, które wpłynęło 
do biura Rady Gminy w dniu 25 lutego 2013 roku. 
- Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak wyjaśniła, iż osoby pełniące 
funkcje publiczne informując o osiągnięciach w swojej pracy zawodowej potocznie 
wyrażają te osiągnięcia w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu przeszłego. 
Forma ta jest zwyczajowo przyjęta i nie może być podstawą do formułowania 
zarzutów wobec tej osoby.  Przewodnicząca poinformowała także, że skarżący nie 
wskazał w jakiej sprawie i w jakim punkcie porządku obrad chce zabrać głos. 
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Wniosek o udzielenie głosu na sesji Rady Gminy Pan Jarosz złożył na odwrocie 
pisma, które nie było tematem posiedzenia,  dlatego też myślała, iż skarżący  chce 
zabrać głos właśnie w tej sprawie, a  zgodnie z § 41 Statutu Gminy Poczesna obrady 
Rady Gminy prowadzi Przewodniczący, które może udzielić głosu osobie nie będącej 
radnym, ale przedmiotem wystąpień mogą być wyłącznie sprawy objęte porządkiem 
obrad.  
Na tym dyskusję zakończono. 
 

Komisja wypracuje i zatwierdzi stanowisko po dostarczeniu dokumentów przez 

skarżącego tj. po 19 kwietnia 2013 roku. 

 

Ad.2 

Zaawansowanie realizacji zadań inwestycyjnych oraz podejmowanych działań  

w zakresie pozyskania środków zewnętrznych omówił Wójt gminy, Krzysztof Ujma. 

 

Głos zabierali: 

- Adam Morzyk zapytał, czy jak będzie zrobiona kanalizacja na ul. Staszica  jest 

szansa na naprawę nawierzchni i jak wygląda sytuacja z naprawą przełomów 

zimowych. 

- Wójt gminy – tak, trwają na ten temat rozmowy ze Starostwem, jeśli chodzi  

o przełomy zimowe, to do końca maja zostaną naprawione.  

Na tym zakończono dyskusję. 

Komisja nie wniosła uwag do przedstawionej informacji.  

Ad.3 

Nikt z członków Komisji w tym punkcie głosu nie zabrał. 

 

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                           


