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Protokół 

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 10 listopada 2016 r. 

 

Otwarcie posiedzenia godz. 13.30 

Zamknięcie posiedzenia godz. 17.10 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej witając 

przybyłych. 

W posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych (zgodnie z listą obecności).  

 

Ponadto w obradach uczestniczyli: 

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno – Elżbieta Kuchta, 

Wójt Gminy Słupno – Marcin Zawadka, 

Zastępca Wójta Gminy Słupno – Agnieszka Ruclak, 

Skarbnik Gminy Słupno – Grażyna Wójcik, 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – Dominika 

Kacprzyńska, 

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty – Agnieszka Biernat. 

 

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Garwacka odczytała porządek posiedzenia, który 

obejmował: 

1. Omówienie uchwał w sprawach: 
1) zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2016 rok; 

2) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy  Słupno na lata 2016 – 2024; 

3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na 

terenie Gminy Słupno oraz zwolnień w tym podatku;  
4) określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków 

transportowych na rok 2017; 
5) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków; 
6) obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia 

podatku rolnego na rok 2017; 

7) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017; 
8) likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty w Słupnie, utworzenia samorządowej 

jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Słupnie” oraz nadania 

jej statutu; 
9) zawarcia porozumienia pomiędzy Związkiem Gmin Regionu Płockiego a Gminą 

Słupno; 
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Słupno za rok 

szkolny 2015/2016; 

3. Sprawy różne. 
 

Wobec braku uwag Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poddała pod głosowanie 

porządek posiedzenia: 

Głosowanie nad porządkiem posiedzenia:  

„za” - 4; „przeciw”- 0; wstrzm. się - 0. 

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.  
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Ad 1 pkt 1. 

 

Skarbnik Gminy Grażyna Wójcik omówiła uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową na 

2016 r. Powiedziała, że zmieniają się dochody budżetu w niektórych pozycjach 

wzrastają, a winnych się zmniejszają. Omówiła załączniki do uchwały zmieniającej 

uchwałę budżetową. Zwiększenie składek na wynagrodzenia osobowe w rozdziale 

gimnazja wpłynęły orzeczenia o niepełnosprawności uczniów wymagające 

indywidualnego nauczania i indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne dla 

dzieci, urlopy zdrowotne nauczycieli wynikające z karty nauczyciela dla dwóch 

nauczycieli kontraktowych, zastępstwa. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Kuchta powiedziała, że środki na zapewnienie 

indywidualnego toku nauki dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności można było 

przewidzieć i zabezpieczyć w budżecie wcześniej. 

 

Skarbnik Gminy Grażyna Wójcik powiedziała, że dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty 

złożyła wniosek do wójta o przesunięcie środków na kwotę 227.000,00 zł i to było nie 

do przyjęcia. Takie środki zakwestionowała pani skarbnik. Po czym po uzgodnieniach  

z panem wójtem została kwota zmieniona i ograniczona do niezbędnego minimum tj. 

114.450,00 zł. Pani dyrektor wyjaśniła punkt po punkcie po czym ponownie złożyła 

wniosek na 114.450,00 zł. A orzeczenia wpłynęły teraz we wrześniu, dla dwójki dzieci, 

które wpłynęły teraz we wrześniu z poradni specjalistycznych. To jest konieczność.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Kuchta zapewniła, że dzieci muszą mieć te 

pieniądze zapewnione. Odniosła się do wniosków, że są od 1 stycznia do 31 grudnia.  

I nie może być tak, że brakuje od 1 stycznia 2016 r. Pewnie pieniądze były ale poszły 

na inne cele. 

 

Skarbnik Gminy Grażyna Wójcik powiedziała, że pieniądze nie zostały przeznaczone na 

inne cele. Przekazała radnym poprawiony wniosek na 114.450,00 

 

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty powiedziała, że jeden nauczyciel 

wychowania-fizycznego poszedł od września na urlop zdrowotny, na jego miejsce 

trzeba zapewnić zastępstwo, dwie nauczycielki są w ciąży. Nauczyciel kontraktowy ma 

prawo do jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie. Mielibyśmy pieniądze gdyby 

nie zmniejszona subwencja.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Kuchta zapytała w jakiej kwocie wpłynęły środki 

z 500+. 

 

Skarbnik Gminy Grażyna Wójcik powiedziała, że w planie na 2016 r. jest 3.157.081,00 

zł, a za 3 kwartały 2016 r. wpłynęło 2.366.120,00 zł.  

 

Przerwa w omawianiu ad 1 pkt 1. 
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Ad. 2  

 

Radny Piotr Rzewuski powiedział, że stanowiskiem Komisji Rewizyjnej jest aby Wójt 

opracowała koncepcję w związku ze zminą organizacji szkolnictwa. Ile to będzie 

kosztowałao, jakie jest zapotrzebowanie, byliśmy na Komisji wyjazdowej w Szkole 

Podstawowej Liszynie, gdzie jest propozycja rozbudowy tej szkoły. Trzeba zapewnić 

tam dwie dodatkowe sale lekcyjne, salę gimnastyczną, zapewnić miejsce na 

przedszkole. W sprawie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie 

Słupno za rok szkolny 2015/2016” powiedział, że szkolnictwo w gminie jest bardzo 

dobrze dofinansowane. Odniósł się do tego, że dużo dzieci chodzi z terenu gminy 

Słupno do szkół w Płocku.  

 

Radny Piotr Rzewuski powiedział, że widzi pewne zagrożenia dotyczące niskiej 

dzietności, gdzie najbardziej zagrożony jest Święcieniec. 

 

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Agnieszka Biernat powiedziała, Święcieniec jest 

na pograniczu dwóch gmin Bodzanowa i Radzanowa i jeżeli jest możliwość to dzieci                 

z tych gmin przyjmowane są do szkoły w Święcieńcu. Powiedziała również, że 

subwencja idzie za uczniem. Jeżeli uczeń z gminy Słupno chodzi do szkoły w Płocku to 

subwencję dostaje Płock, a jeżeli uczeń z gminy Bodzanów chodzi do szkoły                  

w Święcieńu, to subwencję dostaje gmina Słupno.  

 

Wniosek Komisji Rewizyjnej o przygotowanie koncepcji finansowej i organizacyjnej dla 

Szkoły Podstawowej w Liszynie. 

 

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Agnieszka Biernat powiedziała, że w Szkole 

Podstawowej w Liszynie sytuacja się zmieniła. Powiedziała, że trzeba zrobić wszystko, 

aby utrzymać przedszkole w Liszynie, bo do Liszyna sprowadza się dużo młodych ludzi 

z dziećmi, które idą tam do przedszkola, a potem do szkoły i tak jak kiedyś w szkole 

był brak uczniów tak teraz jest ich co raz więcej.  

 

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Garwacka powiedziała, że szkoły i przedszkola to 

zadania własne gminy. Odniosła się do Szkoły Podstawowej w Liszynie mówiąc, że 

jeżeli dojdą tam dwie klasy, planowana siódma i ósma, to może to być dużym problem 

dla szkoły jeżeli chodzi o pomieszczenia. 

 

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Agnieszka Biernat powiedziała, że trzeba 

rozbudować Szkołę Podstawową w Liszynie. 

 

Przewodnicząca Elżbieta Kuchta powiedziała, że w SP w Liszynie jest za mała sala 

gimnastyczna. 

 

Radni zgodnie stwierdzili, że trzeba rozbudować szkołę w Liszynie. 

 

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Agnieszka Biernat powiedziała, że najlepszym 

rozwiązaniem jest zagospodarowanie dziedzińca w SP w Liszynie wtedy rozbudowana 

byłaby hala i doszły klasy na pietrze. 
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Radna Katarzyna Garwacka zapytał o wniosek GZO dotyczący przesunięcia 114.450,00 

zł w budżecie. 

 

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Agnieszka Biernat powiedziała, że te pieniądze są 

na zasadzie pożyczki z budżetu ponieważ wpłynie subwencja za uczniów                       

z orzeczeniami i te pieniądze zostaną zwrócone. Powiedziała, co to są dodatkowe 

zajęcia ze specjalistami figurujące w budżecie - trening umiejętności społecznych                 

i terapia pedagogiczna. Jest to zawsze w zaleceniach o orzeczeniach                          

o niepełnosprawności. Z dzieckiem i rodzicami prowadzone są zajęcia przystosowujące 

go do kontaktów społecznych do samodzielności, żeby np. nie bało się wychodzić na 

ulicę. Następnie przeszła do omawiania wynagrodzeń nauczycieli, powiedziała, że za 

godzinę nauczyciel pobiera pieniądze w zależności od stopnia awansu. 

 

Komisja Rewizyjna przyjęłą informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie 

Słupno za rok szkolny 2015/2016. 

 

Ad. 1 pkt 8. 

 

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Agnieszka Biernat poprosiła na wstępie o 

dopisanie na pierwszej stronie uchwały w pkt. 2 ppkt. 6 Gminnego Żłobka w Słupnie. 

Powiedziała, że Żłobek odchodzi z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie. 

Od stycznia wszystkie jednostki muszą być zawarte w Centrum Usług Wspólnych. 

Wynika to z ustawy. W tej chwili CUW trzeba podjąć i to Rada Gminy wskazuje jakie 

jednostki wchodzą w skład.  

 

Radny Piotr Rzewuski zapytał czy przetargi też będą w CUW. Powiedział, że był 

wniosek Komisji Rewizyjnej, żeby zlikwidować Bibliotekę i włączyć ją do Gminnego 

Ośrodka Kultury. W sesnie prawnym nie ma ku temu przeciwwskazań. 

 

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Agnieszka Biernat powiedziała, że nie. Wyjaśniła, 

że pracownicy GZO z dniem 1 stycznia 2017r. stają się pracownikami CUW. 

Powiedziała, że w GZO zatrudnione są 3 osoby plus kierowca i opiekunka do 

dowożenia dzieci niepełnosprawnych. Gdy dojdzie żłobek trzeba będzie zatrudnić                

1 osobę. 

 

Wniosek: Komisja Rewizyjna, wnosi o rozpoznanie rynku oraz o przygotowanie 

wniosku  o dofinansowanie do Marszałka na nowy samochód dla GZO do dowożenia 

dzieci niepełnosprawnych. 

 

Radni zaproponowali, żeby wystąpić o środki na dofinansowanie samochodu do 

PFRON-u. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty w Słupnie, 

utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych                  

w Słupnie” oraz nadania jej statutu. 

„za” - 4; „przeciw”- 0; wstrzm. się – 0. 
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Wniosek: Komisja Rewizyjna, wnosi o przygotowanie koncepcji (planu) 

organizacyjno-finansowego w oświacie. 

 

Cd. Ad. 1 pkt 1. 

 

Skarbnik Gminy Grażyna Wójcik wyjaśniła sytuację, ponieważ do uchwały dołączono 

skorygowany załącznik do uchwały budżetowej „dotacje dla podmiotów zaliczanych                

i niezaliczanych do sektora finansów publicznych” i załącznik  „dotacje podmiotowe               

w 2016 roku” w pkt 6 uchwały zał nr 5 otrzymuje brzmienie, zał nr 6 otrzymuje 

brzmienie w tych załącznikach nie  ma żadnych zmian. W dniu 18 października 

zrobiono błędny załącznik i właśnie ten załącznik nr 4 do uchwały z 18 października. 

Pomieszano dwa załączniki. Gminny Ośrodek Kultury powinien być wpisany do 

Załącznika dotacje podmiotowe, powinna być w poz. GOK zmiana 25.000,00 zł 

wpisana, a po zmianie 851. Natomiast dl stowarzyszeń na zadania z zakresu sportu 

powinno być w załączniku  nr 5 wpisane na końcu plus 30.000,00 zł co daje razem 

230.000,00 zł. Uchwałą dotyczyła zmian dla GOKU i zmian dla stowarzyszeń i one 

powinny być wpisane na dwóch załącznikach, a nie na jednym. Ponadto została 

zwiększona dotacja dla Domowego Przedszkola w Nowym Gulczewie. Jest to dotacja 

podmiotowa dla niepublicznego przedszkola wynika z ustawy. Przedszkole występuje o 

środki i wystawiają nam notę i tyle ile wystawią notę tyle płacimy, ponieważ te 

pieniądze mają zagwarantowane z subwencji oświatowej. Skarbnik Gminy odniosła się 

jeszcze do błędnych załączników mówiąc, że budżet został zmieniony prawidłowo tylko 

zaprezentowano te zmiany błędnie w załącznikach z exela zostały pomieszane i to nie 

jest wina radnych.  

 

Ad.1 pkt 2 WPF. 

 

Skarbnik Gminy Grażyna Wójcik powiedziała, że w zmiany w WPF-ie dotyczą 

wydatków w ramach przedsięwzięć. Nastąpiła poprawka do WPF-u załącznik nr 2 limit 

zobowiązań – przebudowa boiska w Wykowie. Zwiększone były nakłady 18 

października, a limit pozostał i został skorygowany na dzień dzisiejszy ile można 

jeszcze wykorzystać.  

 

Radny Piotr Rzewuski powiedział, że na stronie internetowej jest projekt, który 

wykonała firma z Warszawy. 

 

Skarbnik Gminy Grażyna Wójcik powiedziała, zmiany polegają na tym, że zmniejszane 

są limity w roku 2016 np. ulice Zakątek, Żeglarska, Zbożowa, Stepowa. Ponieważ na 

niższe kwoty zawarte są umowy na projekty, które już są opłacone. Jest zmniejszenie 

o 123.000,00 zł, te pieniądze są przeznaczone na budowę drogi Liszyno-Słupno wraz z 

przebudową mostu. 18 października 2016 r. na Sesji, Wydział Inwestycji 

nieprawidłowo wnioskował i nie z tego zadania zostały zdjęte pieniądze.  

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Garwacka zapytała jak Komisja Budżetu 

i Rolnictwa oceniła Budżet i WPF. 
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Skarbnik Gminy Grażyna Wójcik powiedziała, że Komisja Budżetu i Rolnictwa miała 

uwagi odnośnie gimnazjum. Powiedzieli, że chcą zobaczyć wniosek GZO. Nie 

powiedział, że są przeciwni. Komisja Budżetu i Rolnictwa wniosła autopoprawkę do 

projektu uchwały budżetowej aby zabezpieczyć pieniądze i zwiększyć nakłady, żeby w 

tym roku wykonać oświetlenie przy chodniku na ul. Miszewskiej, którego teraz trwa 

budowa. Powiedziała również, że pieniądze na wykupy gruntów znajdą się na pewno, 

potrzeba na nie 150.000,00 zł.  

 

Radna Katarzyna Garwacka zauważyła, że w pierwotnej wersji na wykupy gruntów 

było 700.000,00 zł. 

 

Radny Piotr Rzewuski zapytał czy gmina występowała o pozyskanie dodatkowych 

środków zewnętrznych na różne inwestycje. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Garwacka powiedziała, że można było 

już wcześniej wystąpić na dofinansowanie drogi Płock – Rydzyno. 

 

Dyskusja na temat drogi Płock-Rydzyno. 

 

Wniosek: Komisja Rewizyjna popiera stanowisko Komisji Budżetu i Rolnictwa, aby 

wygospodarować pieniądze na oświetlenie ul. Miszewskiej przy chodniku. 

 

Skarbnik Gminy Grażyna Wójcik powiedziała, że podpisała teraz autopoprawkę do 

uchwały budżetowej., która będzie wynosiła 80.000,00 zł na zamontowanie lamp przy 

chodniku na ul. Miszewskiej. 

 

Głosowanie za pozytywnym zaopiniowanie uchwały budżetowej:  

„za” - 4; „przeciw”- 0; wstrzm. się – 0. 

 

Głosowanie za pozytywnym zaopiniowaniem WPF-u: 

„za” - 3; „przeciw”- 0; wstrzm. się – 1. 

 

 

Ad. 1 pkt 3.  

 

Skarbnik Gminy Grażyna Wójcik omówiła uchwałę w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Słupno oraz 

zwolnień w tym podatku na 2017 rok. 

 

Wniosek: Komisja Rewizyjna zaproponowała pozostawienie podatków na tym samym 

poziomie. 

 

Głosowanie nad projektem uchwały: 

„za” - 4; „przeciw”- 0; wstrzm. Się – 0. 

 

Ad. 1 pkt. 6 
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Skarbnik Gminy Grażyna Wójcik omówiła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017. 
 

Komisja Rewizyjna zaproponowała obniżenie średniej ceny skupu żyta tzn.                       
Z zaproponowanych  45,00 zł pozostawienie na poziomie tego roku tj. 40,00 zł.  
 

Głosowanie nad projektem uchwały z ceną 40,00 zł. 

„za” - 4; „przeciw”- 0; wstrzm. Się – 0. 

 

 

Ad. 1 pkt 4 

Skarbnik Gminy Grażyna Wójcik omówiła uchwałę w sprawie określenia wysokości 

stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2017. Powiedziała, 

że jest to propozycja Wójta Gminy. Podstawą do obniżenia podatku było to, że jest to 

ukłon w stronę przedsiębiorców posiadających samochody, aby przerejestrowywali je 

do naszej gminy. Dzięki temu będzie wzrost podatników, a tym samym zwiększone 

wpływy do budżetu. Po obniżeniu podatków wpływy do budżetu zmniejszą się o około 

70.000,00 zł. Jeżeli zaczną napływać nowi przedsiębiorcy tzn. firmy zaczną się 

przenosić, to wpływy do budżetu zaczną wzrastać. W praktyce gminy najczęściej 

stosują takie rozwiązanie, że w gminie gdzie są niskie podatki od środków 

transportowych tworzy się filię firmy lub jej oddział i w takiej gminie płaci podatek. 

Powiedziała również, że rolnicy nie płacą, bo rolnicze maszyny są wyłączone. 

 
 

Radny Piotr Rzewuski zauważył, że tak mogą robić głównie duże firmy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Kuchta powiedziała, że prawdopodobnie przez 

cały rok 2016 funkcjonowała zła uchwała. 

 

Skarbnik Gminy Grażyna Wójcik powiedziała, że w chwili podjęcia nowej uchwały stara 

traci moc.  
Głosowanie nad projektem uchwały. 

„za” - 0; „przeciw”- 0; wstrzm. Się – 4. 

 

Ad. 1 pkt 9. 

 

Zastępca Wójta Agnieszka Ruclak omówiła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia 

pomiędzy Związkiem Gmin Regionu Płockiego a Gminą Słupno. Przypomniała, że 18 

października radni podjęli taką uchwałę, ale po dwóch dniach od sesji okazało się, że 

została zmieniona treść porozumienia. Wyjaśniła, że zmiana porozumienia dotyczy 

zmiany sposoby fakturowania. Poinformowała również, że z Krajowego Biura 

Wyborczego Gmina Słupno otrzymała na zakup przezroczystych urn kwotę 8.560,00 

zł.  

 

Przewodnicząca Komisji Rewiyzjnej Katarzyna Garwacka zapytałą czy obsługa rady 

przygotuje przewodniczącym komisji sprawozdania za okres między sesjami. 

 

Zastępca Wójta Agnieszka Ruclak powiedziała, że obsługa rady z uwagi na dużą ilość 
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posiedzeń Komisji pracownik Biura Rady nie jest w stanie przygotować sprawozdań. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Kuchta powiedziała, że gdyby były protokoły                       

z sesji to przewodniczący poszczególnych komisji by sobie je napisali. 

 

Głosowanie nad projektem uchwały. 

„za” - 4; „przeciw”- 0; wstrzm. Się – 0. 

 

Ad. 1 pkt 5. 

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Dominika Kacprzyńska omówiła projekt 

uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę                   

i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 

Radny Piotr Rzewuski powiedział, że jest rozporządzenie do ustawy, że w abonamencie 

ma być opłata za utrzymanie urządzeń w gotowości. 

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Dominika Kacprzyńska powiedziała, że 

zgodnie z rozporządzeniem o którym mówi radny są to koszty utrzymania czytników, 

papier, obsługa księgowa stanowisko jednej osoby, inkasent.  

 

Radny Piotr Rzewuski zauważył iż przez to, że mieszkańcy mają tańszą wodę, to 

później trzeba dofinansowywać z budżetu. Mieszkańcy nie mają innych inwestycji 

ponieważ nie ma pieniędzy na nie.  

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Dominika Kacprzyńska wyjaśniła, że 

zbliżającą się Sesję Rady Gminy została przygotowana uchwała z taryfami za wodę, a 

na następną Sesję będzie uchwała o dopłatach do wody. Wyjaśniła radnym również, że 

od 1 stycznia 2017 roku  stawki wejdą w życie zgodnie z ustawą bez względu na to 

czy radni uchwałę podejmą czy nie. Powiedziała również, że Uchwała o dopłatach, 

która będzie przygotowywana na następną sesję ma za zadanie obniżenie stawek. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Garwacka zaproponowała, aby stawki 

pozostały na poziomie roku 2006 r. Powiedziała również, że gdyby stawki zostały 

podniesione, to wszyscy mieszkańcy odczuliby to finansowo. 

 

Wniosek Komisji Rewizyjnej o pozostawienie ceny wody na poziomie 2016 roku bez 

zwiększenia. 

 

Głosowanie nad projektem uchwały. 

„za” - 0; „przeciw”- 4; wstrzm. Się – 0. 

 

Głosowanie za wnioskiem Komisji Rewizyjnej o pozostawienie taryf na poziomie roku 

2016. 

„za” - 4; „przeciw”- 0; wstrzm. Się – 0. 

 

Ad. 1 pkt 7 
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Uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. 

 

Komisja nie przyjęła stanowiska ponieważ brak było osoby z GOK-u, która mogłaby 

omówić uchwałę. 

 

Ad. Sprawy różne. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Garwacka powiedziała, że myślała iż 

pojawi się ktoś z GOK-u ponieważ na zebraniu sołeckim padły wnioski mieszkańców, 

żeby na świetlicy w Bielinie stworzyć zajęcia plastyczne dla dzieci, zajęcia taneczne też 

mogłyby być. 

 

Radny Piotr Rzewuski zgłosił Uchwałę Komisji Rewizyjnej o przeprowadzeniu Kontroli. 

Odczytał treść Uchwały. Uchwał stanowi załącznik do protokołu. Radny Piotr Rzewuski 

wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna kontroluje na podstawie regulaminu Komisji 

Rewizyjnej. Jeśli nawet nie ma w planie pracy, to Komisja działa w oparciu o ten sam 

przepis co przy wcześniejszej kontroli tj. Komisja może w każdym czasie 

przeprowadzić kontrolę problemową i sprawdzającą nawet w sytuacji braku przyjętym 

przez Radę planu kontroli § 11 ust. 3 Regulaminu Komisji Rewizyjnej. 

 

Rany Piotr Rzewuski powiedział, że  w tej chwili kontrolujemy Orlik w Słupnie, boisko 

w Wykowie i audyt wodny.  

 

Głosowanie za Uchwały Komisji Rewizyjnej. 

„za” - 4; „przeciw”- 0; wstrzm. Się – 0. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

 

Radny Piotr Rzewuski powiedział, że Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ustala skład 

Komisji. Przyjmowane są do składu 4 osoby z członków Komisji Rewizyjnej i z pośród 

nich wybrany jest kierownik zespołu kontrolnego. 

 

Radny Piotr Rzewuski zaproponował siebie na kierownika zespołu kontrolnego                 

w związku z obsługą bieżącą. Z jego propozycją zgodziła się Przewodnicząca Komisji                

i pozostali członkowie komisji. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Kuchta nawiązała jeszcze do uchwały z 2016 r. 

dot. Środków transportowych, mówiąc, że jej się ona nie podoba, ponieważ w 

niektórych punktach RIO ją zakwestionowało i uchyliło w części. Załącznik nr 1 został 

uchylony, a w załączniku nr 2 są dwie propozycje do poprawy. Powiedziała, że Uchwała 

nie funkcjonuje tak jak trzeba. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Kuchta zapoznała Komisję Rewizyjną ze skargą 

mieszkańca Nowego Gulczewa z ul. Zbrojowej. 

 

Radny Piotr Rzewuski powiedział, że na ul,. Zbrojowej ludzie maja problem z 
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dojazdem do swoich posesji. Zarówno Ci którzy się budują oraz Ci którzy się tam 

przeprowadzają Ci mają problem z dowozem mebli. Powiedział, że ten temat jest już 

od czerwca.  

 

Interpelacja Radnego Piotr Rzewuskiego przygotować akta sprawy związane ze skargą 

mieszkańców Nowego Gulczewa dot. ul. Zbrojowej. 

 

Przewodnicząca Elżbieta Kuchta, że powiedziała, że dokumenty, które są Rady Gminy 

zostaną udostępnione "od ręki". 

 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Katarzyna Garwacka zamknęła porządek posiedzenia.  

 

Protokół sporządziła 

 

Emilia Adamkowska 


