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Protokół nr  26/2013 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej   

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 25 czerwca 2013 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 
1. Wypracowanie i zatwierdzenie stanowiska w sprawie skargi Pana Andrzeja 

Piaszczyka na Wójta Gminy Poczesna. 

2. Kontrola wydatkowanych środków finansowych z budżetu gminy na dodatki 

mieszkaniowe.  

3. Kontrola zawartych umów cywilno prawnych. 

4. Kontrola wykorzystania dotacji przez kluby sportowe. 

5. Kontrola udostępniania Informacji Publicznej przez Urząd Gminy.  

6. Sprawy różne. 

 
Ad.1 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Morzyk poprosił o wyłączenie 

 z rozeznania tego tematu z uwagi na to, że skarga skierowana jest od mieszkańca 

Słowika, a wymieniona nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie jego miejsca 

zamieszkania. 

W związku z powyższym Komisji przewodniczyła Radna Teresa Parkitna, która 

przedstawiła treść skargi. 

 

Głos zabierali: 

- Andrzej Piaszyk, skarżący, podtrzymał swoje stanowisko przedstawione w  skardze 

i podkreślił, że barszcz Sosnowskiego rośnie nie tylko na terenach prywatnych, ale 

także przy drodze, przystanku i nad rzeką. 

Skarżący poruszył tematy związane ze stanem nawierzchni dróg oraz  

z podtopieniami w miejscowości Słowik, poprosił o interwencję w sprawie  

niedrożnych rowów.  

 

- Wójt gminy wyjaśnił, że do tej pory w 2013 roku nie było żadnych informacji od 

mieszkańców o wystąpieniu tej rośliny, gdybyśmy mieli taką informację to 

podjęlibyśmy odpowiednie działania. Poinformował, że planuje przeprowadzić 

przegląd pól na których w 2012 roku była niszczona roślina, celem ustalenia potrzeby 

powtórzenia zabiegów. 

 

Po wysłuchaniu skarżącego oraz Wójta gminy przeprowadzono rozmowy  
z komisją  która dokonała oceny wykonanych prac zgodnie z umową  
z Zakładem Usługowym Melioracje Drogi Wysypiska Śmieci Andrzej Nowak, której 
przedmiotem było zwalczanie siedlisk barszczu Sosnowskiego na terenie gminy 
Poczesna.  
Członkowie Komisji w składzie: Agnieszka Kocot, Magdalena Tomczyk  
i Hubert Obodecki poinformowali, że prace zostały wykonane zgodnie z ww. umową. 
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Na tym dyskusję zakończono. 
 
Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz wysłuchaniu stanowisk obu stron Komisja 
wypracowała, jednogłośnie przyjęte, stanowisko.  
 
Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi Pana Andrzeja Piaszczyka na Wójta 
Gminy Poczesna: 
 
W dniu 11 czerwca 2013 roku do Rady Gminy Poczesna,  za pośrednictwem 

Wojewody Śląskiego wpłynęła skarga Andrzeja Piaszczyka na bezczynność Wójta.  

Skarżący zarzucił iż pomimo, że we wrześniu 2011 roku i czerwcu 2012 roku 

zawiadomił Wójta o występowaniu na terenie wsi Słowik agresywnego chwastu – 

barszczu Sosnowskiego Wójt do chwili obecnej nic nie uczynił w tej sprawie, a 

jedynie obiecywał, że podejmie prace mające na celu likwidację tej rośliny. 

Twierdzenia skarżącego nie polegają na prawdzie.  

W dniu 25 czerwca 2012 roku Wójt Gminy zawarł umowę Nr GIZ.272.37.2012.ABM 

na realizację zadania: „zwalczanie siedlisk barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy 

Poczesna o łącznej pow. 2,5ha”.  Przedmiotowe prace zostały wykonane w okresie 

od 27 czerwca 2012 roku do 17 sierpnia 2012 roku odebrane i zapłacone. Prace 

polegały na wykoszeniu i oprysku przy zastosowaniu herbicydu zawierającego 

glifosad. 

Do zabiegów zwalczania barszczu wyznaczono wszystkie tereny, co do których 

wpłynęła informacja o występowaniu agresywnej rośliny. 

Ponadto mieszkańcy Gminy zostali poinformowani w drodze ogłoszenia o 

przystąpieniu do akcji zwalczania barszczu i skutkach kontaktu z tą rośliną. 

Właściciele nieruchomości co do której zgłoszono wystąpienie barszczu zostali 

powiadomieni o przystąpieniu do niszczenia tej rośliny. 

Również skarżący został powiadomiony o prowadzeniu tych prac. 

Dodatkowo Komisja Rewizyjna przeprowadziła rozmowy z komisją, która dokonała 

oceny wykonanych prac zgodnie z umową Nr GIZ.272.37.2012.ABM z dnia 25 

czerwca 2012r.  

z Zakładem Usługowym Melioracje Drogi Wysypiska Śmieci Andrzej Nowak, której 

przedmiotem było zwalczanie siedlisk barszczu Sosnowskiego na terenie gminy 

Poczesna. Na podstawie protokołu i przeprowadzonych rozmów Komisja stwierdziła, 

że prace zostały wykonane zgodnie z zaleceniami wskazanymi w ww. umowie. 

W 2013 roku do Urzędu Gminy nie wpłynęły informacje o potrzebie likwidacji 

barszczu. Tym niemniej Wójt Gminy planuje wykonać przegląd pól na których w 2012 

roku była niszczona roślina, celem ustalenia potrzeby powtórzenia zabiegów. 

Z powyższych względów skargę uznaje się za bezzasadną. 

 

Ad.2 

Wydatkowanie środków finansowych z budżetu gminy na dodatki mieszkaniowe  
omówiła Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego Agata Adamus. 
Uwag nie wniesiono. 
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Ad.3 

Komisja dokonała kontroli zawartych umów cywilno prawnych w 2012 roku  
Uwag nie wniesiono. 

Ad.4 

Z uwagi na potrzebę uzupełnienia dokumentów kontrolę wykorzystania dotacji przez 

kluby sportowe przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji. 

 

Ad.5 

Komisja dokonała kontroli udostępniania Informacji Publicznej przez Urząd Gminy.  

Uwag nie wniesiono. 

Ad.6 

W tym punkcie głos zabierali: 

- Adam Morzyk poinformował o niedrożnych rowach i małych przepustach pod 

mostkami w miejscowości Słowik. 

 

- Wójt gminy odpowiedział, że podejmie działania i wystosuje pisma do mieszkańców 

w tej sprawie. 

 
 
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                           


