RM.0012.1.5.2021
Protokół nr 27/21
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wałcz,
które odbyło się w dniu 15.06.2021 roku
1. Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie Komisji otworzyła i prowadziła w trybie zdalnym Przewodnicząca Komisji
Pani Bożena Terefenko. Rozpoczynając posiedzenie Przewodnicząca Komisji przywitała
członków Komisji oraz zaproszone osoby, tj. Burmistrza Miasta - Macieja Żebrowskiego,
Zastępcę Burmistrza Miasta – Adama Biernackiego, Sekretarza Miasta – Magdalenę
Krawczyk oraz Skarbnika Miasta – Anetę Rybak.
Stwierdzenie quorum.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że na 7 członków Komisji obecnych jest
6 członków, co uprawnia Komisję do wydawania prawomocnych opinii.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
Porządek posiedzenia stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy są uwagi do porządku posiedzenia?
Wobec braku uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie
porządku posiedzenia Komisji:
Głosowanie:
obecnych
za

-6
-6

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

Otwarcie posiedzenia.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
Przyjęcie protokołu nr 26/21 z posiedzenia Komisji w dniu 26.05.2021 r.
Omówienie projektu wystąpienia pokontrolnego z kontroli w zakresie sprawozdania
z realizacji zadań oraz wykonania budżetu za rok 2020 - wypracowanie wniosku
absolutoryjnego.
6. Sprawy bieżące.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
4. Przyjęcie protokołu nr 26/21 z posiedzenia Komisji w dniu 26.05.2021 r.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy są uwagi do protokołu nr 26/21?
Wobec braku uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek
o przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 26.05.2021 r.:
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Głosowanie:
obecnych
za

-6
-6

po czym stwierdziła, że Komisja jednogłośnie przyjęła protokół.
5. Omówienie projektu wystąpienia pokontrolnego z kontroli w zakresie sprawozdania
z realizacji zadań oraz wykonania budżetu za rok 2020 - wypracowanie wniosku
absolutoryjnego.
Dołączył Radny Tadeusz Gnojewski
(obecnych 7 Radnych)
Radna Bogusława Towalewska pełniąca rolę Kierownika Zespołu kontrolnego omówiła
projekt wystąpienia pokontrolnego. Powiedziała, że w roku 2020 nadspodziewanie dobrze
ułożyły się dochody i wydatki. Zespół kontrolny zwrócił uwagę na rzeczy, które obarczały
budżet np. zapłata za miejsce kwarantanny oraz na to, że doszacowanie zadań zleconych dla
gminy nigdy nie ma pełnego źródła pokrycia. Zespół wyraził ubolewanie nad faktem, że
wpływy z opłat za odpady nie zrekompensowały wydatków związanych z kosztami
funkcjonowania gospodarką odpadami, zwłaszcza w kontekście zapewnień Burmistrza, że
kwota 35 zł pozwoli zrekompensować te wydatki od początku roku. To jest duża kwota:
760 tysięcy. Oczywiście tego nie da się zaplanować dokładnie, bo jest wiele czynników,
które na to wpływają. Zespół wskazuje w protokole, że nie została podjęta uchwała odnośnie
miejsc częściowo zamieszkałych, ale kwota jest bardzo duża, więc wydaje się, że przyczyna
tkwi również w innych czynnikach. Zespół zwrócił uwagę również na wydatki związane z
zapłatą rachunków Wałeckiego Centrum Kultury. Nie wiadomo, czy to była dotacja, czy nie
dotacja. Trzeba uregulować tą formę.
Radny Dariusz Szalla powiedział, że warto też podkreślić, że Zespół kontrolny zauważył
pozytywy, miedzy innymi zintensyfikowanie egzekucji pieniędzy związanych z
płatnościami za wywóz nieczystości. Najbardziej w budżecie podobało mu się to, że fundusz
operacyjny jest na bardzo wysokim poziomie.
Radny Marek Giłka powiedział, że projekt wystąpienia pokontrolnego jest obiektywy,
napisany bez zbędnych emocji i złośliwości.
Radny Dariusz Szalla powiedział, że kolejna niepokojąca rzecz, która jest w kwestii Rady
i podjęcia decyzji, to jest to, że kolejny rok pokazuje, że zmniejszają się wpływy z podatków
lokalnych. Podatki, które od iluś lat nie były zmieniane należy w tym roku zmienić.
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że Rada zachowując się tak, a nie inaczej, miała na
względzie sytuację związaną z pandemią.
Radny Dariusz Szalla powiedział, że wszystkie wyliczenia pokazują, że dochody
mieszkańców wzrastają.
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że trzeba jak najszybciej przystąpić do dyskusji na
temat podatków i podniesienia ich na przyszły rok.
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Radna Anna Korzeniewska powiedziała, że wzrost dochodów nie jest jednoznaczny ze
wzrostem płacy realnej. Ponieważ ceny rosną, inflacja w Polsce jest w tej chwili najwyższa
w całej Europie, to nie można mówić o wzroście płacy realnej.
Burmistrz Miasta Maciej Żebrowski podziękował za przygotowanie zrównoważonego
projektu wystąpienia pokontrolnego. Trzeba się odnieść na przykład do kwestii śmieci.
Sądzi, że problem jest tutaj w czymś innym. Ciężko jest szacować, jeśli mają przewidywać,
ile
w przyszłości mieszkańcy wyprodukują śmieci. Wszystkie miasta dopłacają do śmieci.
W kwestii uregulowania dotacji, to na pewno warto to uregulować. Sądzi, że bardzo
sprawiedliwym i zgodnym z prawem było wydatkowanie środków na zadania
profilaktyczne, a takimi były działania wykonane na zlecenie Urzędu Miasta przez WCK.
Jeśli dla Radnych jest to niejasne, to trzeba ten temat przedyskutować i dopracować, choć
uważa, że wykorzystywanie jednostek jako narzędzi do spełnienia zadań profilaktycznych
jest wskazane. Poruszono również kwestię, która go dziwi. Mówi o zastrzeżeniach co do
organizacji Mistrzostw bokserskich, bo wydaje się, że były to dobrze wydatkowane
pieniądze, tym bardziej, że to były pieniądze za długi, które pewnie byłyby jeszcze przez
długi czas nieściągalne, albo trudno ściągalne.
Radna Bogusława Towalewska powiedziała, że jeżeli chodzi o WCK, to nie jest zgodne
z prawem. To, że WCK znajduje się na liście podmiotów współpracujących z Miejską
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to prawda. W sprawie śmieci, to
wszyscy stwierdzają, że miasta dopłacają, bo ciężko rozliczyć co do kilograma. Nie było
roku, w którym gmina nie dokładała do opłat za śmieci, kwestia jest tylko ile? Drugi rok z
rzędu jest to znaczna kwota. Poprosiła, aby Burmistrz przypomniał sobie, co opowiadał
Radnym na Komisjach i sesjach. Przedstawił Radnych w ten sposób, że przez nich jest
stawka 35 zł, ponieważ wcześniej nie podniesiono tej opłaty i te 35 zł zrekompensuje
wydatki od stycznia. W wystąpieniu pokontrolnym Zespół wyartykułował to, żeby
Burmistrz powiedział to Radzie wcześniej, żeby zwyczajnie mówił „otwartym tekstem”.
Trzeba krzyczeć, że coś trzeba z tym zrobić. Podobnie jak z odpadami od sklepików, które
płacą po 6,80 zł, a jedna osoba za śmietnik płaci 35 zł.
Burmistrza Miasta Maciej Żebrowski powiedział, że to prawda, ale Kierownictwo
wystawiło koncepcję …
Przewodnicząca Komisji przerwała Burmistrzowi mówiąc, że nie udzieliła Burmistrzowi
jeszcze głosu.
Radna Bogusława Towalewska kontynuowała mówiąc, że to nie jest tak, że Radni nie
pamiętają, bo nawet jest to w protokole, ale zdecydowanie trzeba coś zrobić. Niech
Burmistrz daje tą uchwałę na sesje co miesiąc, ją trzeba podjąć. Tutaj Burmistrz musi
wykazać się zdecydowaniem. Ci, którzy protestują, albo mają uwagi, poniekąd mają rację,
bo
tu
chodzi
o współczynniki. Mówienie tego, że trzeba to wziąć pod uwagę w cenie, to wcale nie
oznacza, że trzeba tę stawkę mnożyć, tylko zapisać ją w takiej formie.
Skarbnik Miasta Aneta Rybak zaproponowała korektę wystąpienia pokontrolnego:
1) na stronie 3 pkt VIII „Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości” pkt 1,
w zdaniu zaczynającym się od słów „Zespół kontrolny zwraca uwagę na być może
zawyżone planowanie przychodów..” zastąpić wyraz „przychodów” wyrazem
„dochodów”.
2) na stronie 5 pkt VIII „Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości” pkt 2,
w zdaniu „Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 760 358,04 zł została
pokryta z innych dochodów budżetu” po kwocie dodatkowy wpis w nawiasie o treści”
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w tym wydatek inwestycyjny pn. „Budowa punktu ważenia odpadów komunalnych”
o wartości 93 000,00 zł”.
Radna Bogusława Towalewska powiedziała, że to trzeba zauważyć, bo to jest istotna
różnica.
Skarbnik Miasta Aneta Rybak kontynuowała propozycje zmian w wystąpieniu
pokontrolnym:
3) na stronie 5 pkt VIII „Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości” pkt 3
zdanie „W kwocie wykonania mieszczą się również wydatki z 2019 roku niewygasające
w 2020 r. w wysokości 1 826 770,56 zł. Pozostałe środki na wydatkach niewygasających
w 2020 r. zostały przyjęte do realizacji jako zadania inwestycyjne w roku 2020 r.”
przeredagować i zapisać „W kwocie wykonania mieszczą się wydatki, które nie zostały
zrealizowane jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2019 w wysokości
1 180 995,00 zł, a które przeszły do budżetu roku 2020 jako zadania inwestycyjne tego
roku. Kwota wykonania zawiera również kwotę wydatków, które nie wygasły z upływem
roku 2020 w wysokości 1 209 981,29 zł.”
4) na stronie 4 pkt VIII „Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości” pkt 2
w zdaniu, w którym napisano „…zadanie promocja wizerunku miasta podczas XX
Mistrzostw Polski Seniorek i XCI Mistrzostw Polski Seniorów w boksie…” nazwę
zadania wpisać w cudzysłowie i z dużej litery.
5) na stronie 3 pkt VIII „Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości” pkt 2
w zdaniu „Zespół kontrolny zwraca uwagę na utrzymującą się od lat tendencję
niedoszacowania wysokości dotacji z zakresu zadań zleconych przez administrację
rządową.” Wyraz „rządową” zastąpić wyrazem „wojewody”.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wprowadzenie zmian do wystąpienia
pokontrolnego zaproponowanych przez Skarbnika Miasta:
Zmiana nr 1)
Głosowanie:
obecnych
za

-7
-7

po czym stwierdziła, że Komisja jednogłośnie przyjęła proponowaną zmianę.
Zmiana nr 5)
Głosowanie:
obecnych
za

-7
-7

po czym stwierdziła, że Komisja jednogłośnie przyjęła proponowaną zmianę.
Zmiana nr 4)
Głosowanie:
obecnych

-7
4

za

-7

po czym stwierdziła, że Komisja jednogłośnie przyjęła proponowaną zmianę.

Zmiana nr 2)
Głosowanie:
obecnych
za

-7
-7

po czym stwierdziła, że Komisja jednogłośnie przyjęła proponowaną zmianę.
Zmiana nr 3)
Głosowanie:
obecnych
za

-7
-7

po czym stwierdziła, że Komisja jednogłośnie przyjęła proponowaną zmianę.
Wobec braku innych uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek
o przyjęcie ww. projektu wystąpienia pokontrolnego z poprawkami zgłoszonymi przez
Panią Skarbnik:
Głosowanie:
obecnych
za

-7
-7

po czym stwierdziła, że Komisja jednogłośnie przyjęła projekt wystąpienia pokontrolnego
ze zmianami.
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że członkowie Komisji muszą omówić wniosek
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Wałcz z tytułu
wykonania budżetu za 2020 rok. Zapytała, czy ktoś chce zabrać głos?
W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod glosowanie wniosek
o przyjęcie wniosku:
Głosowanie:
obecnych
za
przeciw
wstrzym. się

-7
-5
-0
-2
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po czym stwierdziła, że Komisja większością głosów przyjęła wniosek Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Wałcz z tytułu wykonania budżetu
za 2020 rok.
6. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że wczoraj na ul. Andersa, przy nowym ciągu
budynków mało co nie potrącono osoby. Były już tam rozmowy o chodniku. Na jakim to
jest etapie?
Zastępca Burmistrza Adam Biernacki upewnił się, że chodzi tu o drogę od Witosa do
nowego osiedla. Długa droga, bo Zarząd Dróg Wojewódzkich chciał współfinansować tą
inwestycję, ale podpiszą porozumienie dopiero jak Gmina wykona projekt. Od zadania
w budżecie, wykonania projektu, podpisania porozumienia do wykonania chodnika, to rok.
Burmistrz Miasta Maciej Żebrowski powiedział, że będzie jeszcze prowadził rozmowy
z Marszałkiem.
Radny Marek Giłka zapytał, czy chodnik będzie od strony jeziora?
Burmistrz Miasta Maciej Żebrowski powiedział, że nie.
Radny Tadeusz Gnojewski zapytał, czy nie można namalować pasów przy ul. Westerplatte
na wysokości placu zabaw?
Zastępca Burmistrza Adam Biernacki powiedziała, że jest to już zlecone.

7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji
podziękowała za udział i zamknęła posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/ Tadeusz Gnojewski
/-/ Marek Giłka
/-/ Tadeusz Gnojewski
/-/ Anna Korzeniewska
/-/ Dariusz Szalla
/-/ Bogusława Towalewska
/-/ Zdzisław Ryder.

Protokółowała:
Patrycja Kamczycka
Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego
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Wałcz, dnia 7.07.2021 r.
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