RM.0012.1.6.2021
Protokół nr 28/21
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wałcz,
które odbyło się w dniu 8.07.2021 roku
1. Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził w trybie zdalnym Przewodniczący Komisji Pan
Tadeusz Gnojewski. Rozpoczynając posiedzenie Przewodniczący Komisji przywitał
członków Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że na 7 członków Komisji obecnych jest
7 członków, co uprawnia Komisję do wydawania prawomocnych opinii.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji podziękował Radnej Bożenie Terefenko /poprzedniej
przewodniczącej Komisji Rewizyjnej/ za jej dotychczasową, ciężką pracę i za dobrą
współpracę.
Radna Bożena Terefenko powiedziała, że złożyła rezygnację z pracy w tej Komisji ze
skutkiem od dnia jutrzejszego. Ponieważ jednym z uzasadnień był brak zaufania do niej jako
Przewodniczącej tej Komisji, nie widzi możliwości współpracy w żadnym Zespole
Kontrolnym, w związku z tym od jutra nie jest członkiem tej Komisji.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
Porządek posiedzenia stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji zaproponował, żeby w punkcie 4 powołać Zastępcę
Przewodniczącego Komisji, przez co dotychczasowy punkt 4 oraz kolejne będą o 1 punkt
wyższe. Zapytał, czy są inne uwagi do porządku posiedzenia?
Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie
porządku posiedzenia Komisji ze zmianą:
Głosowanie:
obecnych
za

-7
-7

po czym stwierdził, że Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.
Przedstawia się on następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie posiedzenia.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
Powołanie Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przyjęcie protokołu nr 27/21 z posiedzenia Komisji w dniu 15.06.2021 r.
Omówienie projektu wystąpienia pokontrolnego z kontroli w zakresie wykonywania
przez Burmistrza Miasta Wałcz nadzoru właścicielskiego w Zakładzie Komunikacji
Miejskiej.
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7. Powołanie Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli z wykonania budżetu
miasta za I półrocze 2021 roku.
8. Powołanie Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli finansowej w zakresie
ryczałtów za użytkownie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz delegacji
i sposobu użytkowania samochodów służbowych w latach 2020 – 2021.
9. Sprawy bieżące.
10. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
4. Powołanie Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji zgłosił kandydaturę Radnego Zdzisława Rydera.
Radna Anna Korzeniewska zgłosiła kandydaturę Radnego Dariusza Szalli.
Radny Zdzisław Ryder wyraził zgodę.
Radny Dariusz Szalla nie wyraził zgody.
Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek
o powierzenie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Radnemu
Zdzisławowi Ryderowi:
Głosowanie:
obecnych
za
przeciw
wstrzym. się

-7
-5
-1
-1

po czym stwierdził, że Komisja większością głosów zatwierdziła kandydaturę Radnego
Rydera na Zastępcę Przewodniczącego Komisji.
5. Przyjęcie protokołu nr 27/21 z posiedzenia Komisji w dniu 15.06.2021 r.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy są uwagi do protokołu?
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek
o przyjęcie protokołu nr 27/21:
Głosowanie:
obecnych
za

-7
-7

po czym stwierdził, że Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z dnia 15.06.2021 r.
6. Omówienie projektu wystąpienia pokontrolnego z kontroli w zakresie wykonywania
przez Burmistrza Miasta Wałcz nadzoru właścicielskiego w Zakładzie Komunikacji
Miejskiej.
Radny Dariusz Szalla jako Kierownik Zespołu kontrolnego omówił projekt wystąpienia
pokontrolnego.
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Radna Bożena Terefenko - dlaczego był taki zakres kontroli, ponieważ Radna Ogonowska
na sesji zgłosiła sam problem nie uwzględniając zakresu kontroli. Konsultowała to
z prawnikami chcąc uściślić, niestety zostało to podjęte w uchwale, w której nie było
sprecyzowane, dlatego nie mogli się odnieść ani do zakresu tematycznego, ani do ram czasu.
Jej akurat wtedy nie było, gdy Radna Ogonowska zgłaszała ten temat do kontroli.
Radny Marek Giłka powiedział, że rozporządzenie na temat nadzoru jest bardzo
konkretne,
w punktach wskazuje jakie są zadania Burmistrza związane z nadzorem nad poszczególnymi
spółkami. Zespół nie oceniał tego pod względem jakości nadzoru, raczej ograniczył się do
stwierdzenia, czy ten nadzór jest. Był to okres trudny, okres pandemii, dlatego też on za
bardzo nie upierał się przy innym rozwiązaniu. Z perspektywy czasu można oceniać, czy to
były dobre ruchy, czy nie. Wszyscy pamiętają, że były kłopoty z wprowadzeniem nowych
autobusów, po drodze była zmiana Prezesa, były kłopoty związane ze współpracą
z Gminą. To był trudny okres, tym niemniej, tak jak powiedział Pan Szalla, Burmistrz na
swój sposób, na swoją odpowiedzialność realizował punkty, które wynikają z
rozporządzenia nad nadzorem spółki w taki, a nie inny sposób.
Radna Bogusława Towalewska zapytała, czy Zespół kontrolny sprawdzał protokoły
z posiedzeń, czyli ze spotkań Burmistrza z Radą nadzorczą, tudzież z prezesami spółek?
Radny Dariusz Szalla odpowiedział, że tak. Kopie potwierdzające takie spotkania są
pokazane. Chcieli też pokazać w tych kopiach, że jeżeli chodzi o spotkania z prezesami
spółek wyraźnie jest napisane w zarządzeniu, że mają się odbywać co najmniej cztery razy
do roku. Z tego co pamięta takich udokumentowanych spotkań mają sześć. Burmistrz
spotykał się również z Radą Nadzorczą, z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.
Radny Marek Giłka powiedział, że są dowody mówiące o tym, że były liczne spotkania,
rozmowy telefoniczne, natomiast brak było opisów efektów tych rozmów. Jak patrzy
z perspektywy czasu, to można było w protokole zaznaczyć w jednej z uwag, aby te
wszystkie notatki, które były pisane po spotkaniach, nawet telefonicznych zawierały efekty
tych rozmów.
Punkty, które zawierało rozporządzenie dotyczące nadzoru były
wykonywane.
Radny Dariusz Szalla powiedział, że sprawą, której chcieli się przyjrzeć była sprawa
odwołania i powołania Prezesa Zarządu. Tu również mają dokumenty, z których wynika, że
proces wyglądał w sposób jasny i przejrzysty.
Radny Tadeusz Gnojewski powiedział, że najmniej było udokumentowanych rozmów
telefonicznych z Wójtem Gminy.
Radny Marek Giłka wyraził zdumienie, że zaistniał taki fakt niedogadania. Nie wyobraża
sobie, że Burmistrz przez 1,5 miesiąca nie może porozmawiać z Prezesem spółki. Nie wie
jak
do tego mogło dojść. Zapytał Radną Towalewską, co ona na to, jako były Burmistrz?
Radny Dariusz Szalla dodał, żeby sprawa była jasna, że nie była to kwestia niechęci
Burmistrza, tylko migania się Pana Prezesa. To jest bardzo dziwna rzecz, bo przekładając to
na funkcjonowanie innych firm, to pracodawcą jest Burmistrz, a pracownikiem jest Prezes,
więc zależność służbowa jest oczywista.
Radna Bogusława Towalewska powiedziała dla ścisłości, że pracodawcą jest Zakład
Komunikacji Miejskiej, Burmistrz jest właścicielem wszystkich akcji. Dla niej jest to
dziwne, nie do pomyślenia, żeby przez 1,5 miesiąca Burmistrz nie mógł się doprosić Prezesa
w swoich progach.
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W związku z zakończeniem dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie
wniosek o przyjęcie projektu wystąpienia pokontrolnego:
Głosowanie:
obecnych
-7
za
-7
po czym stwierdził, że Komisja jednogłośnie przyjęła wystąpienie pokontrolne.
Odłączyła Radna Bożena Terefenko
(obecnych 6 Radnych)
7. Powołanie Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli z wykonania budżetu
miasta za I półrocze 2021 roku.
W wyniku zgłoszeń i wyrażenia zgody przez kandydatów do Zespołu kontrolnego,
zaproponowano następujący skład:
Radna Bogusława Towalewska
Radny Dariusz Szalla
Radny Marek Giłka

– Kierownik Zespołu kontrolnego,
– Członek Zespołu kontrolnego,
– Członek Zespołu kontrolnego.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zaproponowany skład Zespołu
kontrolnego:
Głosowanie:
obecnych
za

-6
-6

po czym stwierdził, że Komisja jednogłośnie wyraziła wolę powołania Zespołu kontrolnego
w proponowanym składzie.
8. Powołanie Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli finansowej w zakresie
ryczałtów za użytkownie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz
delegacji i sposobu użytkowania samochodów służbowych w latach 2020 – 2021.
Radny Zdzisław Ryder powiedział, że ma uwagę, bo w temacie jest rok 2021. To trochę
mało precyzyjnie, więc trzeba określić np. rok 2020 i do pierwszego półrocza 2021.
Przewodniczący Komisji przyznał rację Radnemu Ryderowi i powiedział, że zaokrąglą to
do roku 2020 i pierwszego półrocza 2021.
Radna Bogusława Towalewska zapytała, jak jest zapisane w planie pracy i czy było to
podejmowane w planie pracy?
Przewodniczący Komisji odpowiedział, że nie pamięta, żeby coś takiego było
podejmowane.
Pracownik Biura Rady dopowiedział, że plan pracy przyjęty jest uchwałą Rady Miasta.
Radna Bogusława Towalewska powiedziała, że znów będzie problem niedoprecyzowania
ram czasowych. To można tak przyjąć, że Zespół kontrolny ograniczy do połowy roku, bo
inaczej nie można.
Radny Zdzisław Ryder powiedział, że mogą wprowadzić korektę. Jeżeli są jakieś błędy
w sformułowaniach typu błąd czeski, czy coś takiego, to jest sprawa oczywista i sądzi, że
w tym wypadku też wszyscy logicznie pomyślą, ze rok 2021 skończy się 31 grudnia. Dla
niego doprecyzowanie tego byłoby logiczne.
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Przewodniczący Komisji powiedział, że dlatego proponuje, aby był to cały rok 2020
i pierwsza połowa 2021.
Radny Zdzisław Ryder zaproponował, żeby to przegłosować.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek, aby kontroli poddać rok 2020
i pierwsze półrocze 2021 roku:
Głosowanie:
obecnych
za

-6
-6

po czym stwierdził, że Komisja jednogłośnie wyraziła wolę określenia ram czasowych jak
wyżej.
Następnie w wyniku zgłoszeń i wyrażenia zgody przez kandydatów do Zespołu kontrolnego,
zaproponowano następujący skład:
Radny Zdzisław Ryder
Radna Anna Korzeniewska
Radny Tadeusz Gnojewski

– Kierownik Zespołu kontrolnego,
– Członek Zespołu kontrolnego,
– Członek Zespołu kontrolnego.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zaproponowany skład Zespołu
kontrolnego:
Głosowanie:
obecnych
za

-6
-6

po czym stwierdził, że Komisja jednogłośnie wyraziła wolę powołania Zespołu kontrolnego
w proponowanym składzie.
9. Sprawy bieżące.
Radna Bogusława Towalewska przypomniała, że w protokole z kontroli budżetu za rok
2020 był wniosek o przeprowadzenie kontroli Gali Bokserskiej. Rozumie, że podejdą do
tego przychylnie i ta kontrola odbędzie się w drugim półroczu, we wrześniu, październiku,
czy listopadzie.
Przewodniczący Komisji odpowiedział, że tak.
Radny Zdzisław Ryder powiedział, że to musi być wprowadzone uchwałą i że
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej musi zaproponować taką kontrolę.
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnej Towalewskiej mówiąc, że skontaktują się
w tej sprawie.
10. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji
podziękowała za udział i zamknęła posiedzenie Komisji.
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Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/ Tadeusz Gnojewski

/-/ Marek Giłka
/-/ Anna Korzeniewska
/-/ Dariusz Szalla
/-/ Bogusława Towalewska
/-/ Zdzisław Ryder

Protokółowała:
Patrycja Kamczycka
Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego

Wałcz, dnia 6.09.2021 r.
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