P R O T O K Ó Ł nr 9/15
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego w dniu 3 września 2015 r.
w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Wieluniu przy pl. Kazimierza Wielkiego 1,
pod przewodnictwem Pana Radosława Wojtuniaka
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Drosiński Roman
2. Janik Jan
3. Kaczmarek Marian
4. Kępiński Jan
5. Korpal Czesław
6. Kucharski Grzegorz
7. Wojtuniak Radosław
- przewodniczący

- z-ca przewodniczącego

Nieobecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Mikuś Marek
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Paweł Okrasa
- Burmistrz Wielunia
2. Magdalena Majkowska - Sekretarz Miasta
3. Andrzej Dąbrowski
- Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Wieluniu
4. Romuald Kucharczyk - Zastępca Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr 7/15 i 8/15 z poprzednich posiedzeń komisji.
4. Powołanie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli:
1) realizacji uchwały w sprawie zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży
w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieluń;
2) działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu za 2014 rok.
5. Zapoznanie się z informacją n/t kosztorysu powykonawczego na docieplenie ścian
zewnętrznych budynków szkół podstawowych w Kurowie i Masłowicach.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak dokonał otwarcia posiedzenia serdecznie witając
wszystkich obecnych. Następnie stwierdziła prawomocność obrad – na stan 8 członków komisji,
obecnych 7.
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli porządek bez zmian.
Punkt 3
Przyjęcie protokołów nr 7/15 i 8/15 z poprzednich posiedzeń komisji.
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Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że:
1) protokół nr 7/15 był wyłożony do wglądu w Wydziale Organizacyjnym, a w chwili obecnej
znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 7/15? Nikt się nie
zgłosił. Zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedłożonego protokołu?
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli protokół nr 7/15 nie wnosząc uwag
2) protokół nr 8/15 był wyłożony do wglądu w Wydziale Organizacyjnym, a w chwili obecnej
znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 8/15? Nikt się nie
zgłosił. Zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedłożonego protokołu?
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli protokół nr 8/15 nie wnosząc uwag.
Punkt 4
Powołanie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli:
1) realizacji uchwały w sprawie zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży
w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieluń;
2) działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu za 2014 rok.
Kontrola realizacji uchwały w sprawie zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży
w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieluń
Został powołany zespół kontrolny w składzie:
1) Jan Janik
- przewodniczący;
2) Grzegorz Kucharski
- członek;
3) Jan Kępiński
- członek
Upoważnienie znak: ORK. 0010.1.18.1.2015 jest ważne w terminie od 7.09.do 5.10.2015 r.
Kontrola działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu za 2014 rok

1)

Został powołany zespół kontrolny w składzie:
Marian Kaczmarek - przewodniczący;
2) Radosław Wojtuniak
- członek;
3) Czesław Korpal
- członek
Upoważnienie znak: ORK. 0010.1.18.2.2015 jest ważne w terminie od 7.09.do 5.10.2015 r.
Punkt 5
Zapoznanie się z informacją n/t kosztorysu powykonawczego na docieplenie ścian zewnętrznych
budynków szkół podstawowych w Kurowie i Masłowicach (zał. nr 2)
Radny Czesław Korpal przypomniał, że pytał o 1m2 docieplenia ściany szkoły, a tej informacji
nie ma.
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski oznajmił, że
odpowiedział na pismo komisji OR. 0010.1.15.2015 zgodnie z zawartą w nim treścią.
Radny Czesław Korpal uznał, że należy to poprawić.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy jest możliwość określenia ceny metra
kwadratowego za docieplenie?
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski odpowiedział,
że nie można dokonać jednoznacznego wyliczenia, ile kosztował m2 docieplenia ścian, jeżeli
zadanie było znacznie szersze.
Radny Jan Kępiński wyraził zdanie, żeby pokazać kosztorys ofertowy.
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Radny Roman Drosiński oznajmił, że też jest za pokazaniem całego kosztorysu.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zwrócił się z prośbą, aby na przyszłe posiedzenie podać
cenę za 1m2.
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski zaznaczył, że
kosztorysy są do wglądu. Na kolejne posiedzenie przygotuje całkowity koszt docieplenia łącznie
z pracami dodatkowymi.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Punkt 6
Sprawy różne i wolne wnioski
Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że wpłynęły pisma:
1) od Wojewody Łódzkiego w sprawie skarg i wniosków (zał. nr 3)
Komisja przyjęła pismo do wiadomości.
2) Od M. P. w sprawie działań Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie
(zał. nr
4);
3) Od M. P. zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa
przeciwko wiarygodności dokumentów (zał. nr 5);
4) Od M. P. skarga na bezczynność i nienależyte wykonywanie obowiązków i zadań przez
Izabelę Nowak - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie (zał. nr 6);
5) Od M. P. w nawiązaniu do zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia
przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (zał. nr 7).
Przewodniczący Radosław Wojtuniak stwierdził, że Komisja Rewizyjna nie jest organem
ścigania, żeby wszczynać postępowania.
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk nawiązał do pierwszego pisma p. P. W
dwóch punktach skarga została uznana za zasadną, bo pani dyrektor odpowiadając na pismo,
odpowiedziała w terminie, ale nie udzieliła odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie.
Odpowiedziała bardziej ogólnie. Drugi punkt mówił o tym, że nie udostępniła treści notatek
sporządzanych na temat przebiegu różnych zdarzeń z udziałem skarżącej i pani dyrektor. W tych
dwóch wypadkach z zasięgniętych informacji wynika, że pani dyrektor złożyła wyjaśnienia do tej
skargi.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy Komisja Rewizyjna powinna zajmować się
sprawami kadrowymi? Pracodawcą pani dyrektor jest burmistrz.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska poinformowała o wcześniej podjętej decyzji na
podstawie opinii prawnej radcy prawnego urzędu, że m.in. sprawy związane ze skargami na
dyrektora szkoły rozstrzyga burmistrz, sprawy związane z nadzorem – kuratorium i sprawy
związane z naruszeniem przepisów Karty Nauczyciela – rzecznik dyscyplinarny przy
wojewodzie. I na tej podstawie burmistrz rozpatrzył pierwszą skargę. Jest tam dokładnie
wyjaśnione, który zarzut podlega rozpatrzeniu przez burmistrza i na tej podstawie burmistrz uznał
za zasadne dwie kwestie jako organ, który jest organem prowadzącym. Odbywało się na to
podstawie opinii radcy prawnego. Tymi sprawami na chwilę obecną, zajmuje się i rozpatruje p.
burmistrz. To, co jest uznane za zasadne - p. dyrektor otrzyma na piśmie. Uważa, że pismo dot.
zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, wpłynęło do wiadomości komisji. Poinformowała, że
w szkole była kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, jest sprawa skierowana w innej kwestii do
Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Uczuliła, żeby wykorzystywać informacje
wyłącznie do celów służbowych - chodzi o ochronę danych osobowych.
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Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, jakich lat dotyczy skarga?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski oznajmił, że skarga dotyczy różnych lat, ale pismo
dotyczy przede wszystkim okresu 2013-2014. Z pisma wynika, że opisywane zdarzenia miały też
miejsce w latach wcześniejszych. Wcześniej skarżąca kierowała pisma do niewłaściwych
organów i udzielane odpowiedzi przez Burmistrza Wielunia wskazywały te właściwe organy, do
których powinna się zgłosić.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zwrócił uwagę, że to zawiadomienie otrzymał też do
wiadomości tygodnik „Czarno na Białym”.
Radny Grzegorz Kucharski wyraził opinię, że dokumenty kierowane do burmistrza są jawne.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski sprostował, że, mimo iż są adresowane do burmistrza,
mogą zawierać dane, których nie można ujawniać.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska potwierdziła, że nie można publikować danych osób
skarżących.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaproponował, aby komisja zapoznała się szczegółowo
z dokumentacją i na następnym posiedzeniu wyda opinię.
Członkowie komisji zgodzili się z propozycją przewodniczącego.
Inne sprawy:
Radny Marian Kaczmarek zaproponował, aby członkowie Komisji Rewizyjnej opracowali
raport na temat realizacji zadania inwestycyjnego funkcjonującego od 2003/2004 t. j. zbiornika
małej retencji w Kurowie: jaką kwotę wydano na wykupy, co wykupiono, itp.; na jakim etapie na
przestrzeni lat jest ta inwestycja.
Radny Jan Janik oznajmił, że można odbyć wizję lokalną i zapoznać się z terenami, które
jeszcze są do wykupienia.
Radny Roman Drosiński uściślił, że chodzi o stan prawny na dzień dzisiejszy.
Radny Jan Kępiński stwierdził, że byłoby dobrze ustalić, jak w poszczególnych latach
następował wykup działek.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak stwierdził, że byłoby zasadne zwrócenie się z wnioskiem
do burmistrza o przygotowanie informacji, jaki jest stan realizacji.
Komisja postanowiła wystosować pismo do burmistrza o przygotowanie raportu na temat
realizacji inwestycji związanej z budową zbiornika małej retencji w Kurowie od 2003/2004 roku
do chwili obecnej (znak OR.0010.1.19.2015).
Radny Grzegorz Kucharski odczytał pismo Stowarzyszenia „Zielone Puca Wielunia”
z 1.09.2015 r. w sprawie odpłatnych konsultacji udzielanych przez projektantkę D M-W dla
lokalnych inwestorów.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zwrócił uwagę, że pismo powinno być skierowane do
burmistrza, bo to on jest osobą zamawiającą.
Radny Grzegorz Kucharski poinformował, że pismo zostało złożone do tut. urzędu. Chciał
tylko uczulić na pewne kwestie.
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Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska stwierdziła, że jak burmistrz rozpatrzy pismo, na
pewno o tym poinformuje.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 7
Zamknięcie posiedzenia
Przewodniczący Radosław Wojtuniak dokonał zamknięcia posiedzenia.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

Przewodniczący komisji

Anna Nawrocka

Radosław Wojtuniak
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