
Rada Miejska w Serocku 
Komisja Rewizyjna 

1 Posiedzenie w dniu 14 stycznia 2019 
Obrady rozpoczeto 14 stycznia 2019 o godz. 14:00, a zakoticzono o godz. 15:58 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzieto udzial 6 czlonkow. 

Obecni: 

1. Teresa Krzyczkowska 
2. Gabriela Ksi@yk 
3. Slawomir Osiwala 
4. Aneta Rogucka 
5. Wieslaw Winnicki 
6. Krzysaof Zakolski 

W posiedzeniu Komisji udzial wzieli t a k e  : 

1. Tadeusz Kanownik - Sekretarz Miasta i Gminy 
2. Rafal Karpinski - Kierownik Referatu RMP 
3. Adam Krzeminski - Kierownik Referatu ZKOC 
4. Miroslaw Smutkiewicz - Dyrektor MGZK 

1. Otwarcie posiedzenia i pnyjqcie p o r q d k u  obrad. 

Przewodnicqcy Komisji Slawomir Osiwala ohvorzyl posiedzenie, powital wszystkich zebranych, 
poinformowal, i e  w komisji bierze udzial6 czlonkow. Przewodniczgcy przedstawil porqdek obrad: 

Przedstawiony porqdek uwzglednia mian?  polegajgcq na zmianie pkt 4 na 2 w p o q d k u  obrad. 
Komisje rozpocql punkt dotycqcy rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie kontroli gospodarczej 
gospodarki finansowej Gminy w zakresie utrzymania drogi lokalnej w Gqsiorowie. 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjecie p o q d k u  obrad. 
2. Rozpatmnie wniosku o przeprowadzenie kontroli gospodarki finansowej gminy w zakresie 
utrzymania drogi lokalnej w Gqsiorowie. 
3. Przyjecie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. 
4. Przedstawienie informacji nt. realizacji zalecen wynikajqcych z kontroli zewnetnnych 
przeprowadzonych w Urzedzie Miasta i Gminy Serock w 201 8 roku oraz jednostkach organizacyjnych 
gminy. 
5. Sprawy r6he.  
6. Zamkniecie posiedzenia 

2. Rozpatnenie wniosku o pneprowadzenie kontroli gospodarki finansowej gminy w zakresie 
utnymania drogi lokalnej w Gqsiorowie. 

Przewodnicqcy Komisji Slawomir Osiwala wspomnial, i i  sprawa byla j u i  czqiciowo rozpatrywana 
przez Komisjq Rewizyjnq w poprzedniej kadencji. Poprosit kierownika RMP Rafata Karpinskiego o 
przyblitenie tematu. 

Kierownik Referatu RMP Rafal Karpinski przedstawil wniosek kancelarii dotycqcy proiby o 
przeprowadzenie kontroli wydatkow Gminy pod kgtem gospodamoici, legalnoici, celowoSci oraz 



rzetelnoici. Kancelaria wedlug infonnacji uzyskanych p m z  swojego mocodawcq, poddala w 
wqtp1iwoX dzialania Burmistm dotycqce gospodarki finansowej Gminy, finansowanie ze Srodk6w 
publicznych niemchomoici prywatnych oraz inwestycji nie bqdqcych w miejscowyrn planie 
zagospodarowania. Chodzi o utwardzenie drogi prowadqcej do lasu nazywanq ulicq Pietiki, o 
nawieziony material, kt6ry w domyile ma z a g a h 6  Srodowisku. WlaScicielem dziaki jest wsp6lnota 
gruntowa we wsi Gqsiorowo. Kierownik odczytal trei6 pisma po czym przekazal ustalenia Komisji 
Rewizyjnej. Poinformowal, i t  sprawa trafila do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska. Byla 
kontrola i poswpowanie zostalo urnonone. Zaproponowal, by o postqpowaniu dotycqcym biekqmgo 
uhzymania dr6g wypowiedzial siq dokladniej Dyrektor MGZGK Miroslaw Smutkiewicz. 

Dyrektor Miroslaw Smutkiewicz poinfonnowal, i t  droga zmienila przebieg. WczeSniei droga do - - 
~ o ~ a h c a  byla na terenie prywatnych dzialek. ~ l a i c i c i e l e  dziatek nie wyr&ili jednak zgody, aby droga 
tam przebiegala. Opracowano organizacje mchu, prowadqcq wyjazd do K o p ~ c a  w kiemnku Pieniek. 
Po protestach trasa ta zostala zmieniona na ul. Jagieliy i szlak niebieski. Wykonano pewne prace 
polegajqce na uhvardzeniu drogi leinej materiatami jakie sq utywane do utwardzania innych dr6g. 
Dyrektor Smutkiewicz wspomnial o przeprowadzonej wizji lokalnej prrez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Srodowiska jesieniq2018 roku. Wizja byla bardw szczeg6lowa brali w niej udzial 
pracownicy Zakladu Komunalnego. Skutkowalo to tym, i t  28 grudnia 2018 r. sprawa zostala 
umorzona. Dyrektor wyjainil, it na ulicy Piehki tadne prace nie byly w y k ~ n ~ a n e .  Powyhza ulica 
byl to rejon skrzymwania szlaku niebieskiego z ul. Piehki. Remont dr6g ul. Tusinska i szlak niebieski 
sq drogami Wqcymi w posiadaniu Miasta i Gminy Serock. 

Przewodnicqcy Slawomir Osiwala wyjdnil dlaczego uwzglqdnil ten punkt obrad jako pierwszy. 
Argumentujqc to tym, i t  powytszy punkt dotyczy funkcjonowania Rady Miejskiej w poprzedniej 
kadencji. Wyjdnil, te zostala udzielona odpowiedi zainteresowanemu, i i  Komisja Rewizyjna zajmie 
siq tym problemem. Przewodnicqcy zwr6cil uwagq na to, i i  zgodnie ze zmianami ustawowymi 
powstala Komisja Skarg , Wniosk6w i Petycji. Zamaczyl, ie w dokumencie sq treSci zarzutu 
kierowanego do organu wykonawczego jednak jest to wniosek. Wniosek powytszy jest zatytulowany 
,,Przeprowadzenie konboli gospodarki finansowej Gminy". Przewodnicqcy podkreilil fakt, t e  jest to 
jedno z pierwszych posiedzei, merytorycznych i w zwi&u z tym musi uwzgledniC pewne zasady 
statutowe m.in. to, te nie ma jeszcze przyjqtego p o ~ d k u  planu pracy na rok jako Komisja Rewizyjna, 
kt6rej plan pracy powinien by6 zahvierdzony przez Radq Miejskq . Biorqc pod uwagq, t e  w dniu 
dzisiejszym komisja pracuje nad tym planem, poprosil by Radni wziqli pod uwagq, czy powytszy 
temat c h q  ujq6 jako Komisja Rewizyjna w tematyce kontroli, kt6re sq przewidywane jako plan pracy 
na 2019 r. Przewodnicqcy dodal, i2 wedlug niego najbardziej merytorycznq Komisjq ,kt6ra moglaby 
to rozpatrywaC pod kqtem wniosku zawartym w tym piimie jest Komisja Skarg Wniosk6w i Petycji . 
Natomiast gdyby miala tym siq zajqi Komisja Rewizyjna to sami musieliby ujq6 t o w  planie kontroli 
lub poczeka6 na zlecenie przez Przewodnicqcego Rady jako wniosku dorainego, jako kontrolq 
dorahq. W zwiqzku z tym zaproponowal, te to Rada powinna zdecydowa6, czy tq sprawq ma zajqC 
siq Komisja Rewizyjna, czy zgodnie ze zmianami ustawowymi, Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji. 

Radna Teresa Krzyczkowska dopytala dokladnie o jakie drogi chodzi, o spos6b utwardzenia drogi. 

Dyrektor Smutkiewicz ponownie udzielil odpowiedzi, i t  wszystko zostalo zrobione zgodnie z 
prawem. 

Radny Knysztof Zakolski zgodzil siq z Przewodnicqcym. Wspomnial, 2e to on byl gl6wnym 
zainteresowanym poprawy jakoici wspornnianych dr6g i te kolejny raz bdz ie  prosil o wizjq lokalnq. 

Dyrektor Smutkiewicz udzielil odpowiedzi na wszystkie pytania dodajqc, i t  pomiedzy wsp6lnotq a 
wnioskodawcq jest pewien konflikt. 

Sekretarz Tadeusz Kanownik zauwa2yl, t e  pehomocnik w swoim piirnie odnosi siq gl6wnie do tego, 
czy Burmistrz dzialal zgodnie z prawem. Dlatego wedhg niego jest to typowa kontrola nie skarga. 



Zasugerowal, aby wypowiedzial siq w tej sprawie sohys Gqsiorowa, kt6ry b$dzie mial wiedq o calej 
sytuacji . 

Pmwodniczqcy Komisji zapewnil, te jeSli sprawa mstanie pmkazana Komisji Rewizyjnej, to uczyni 
wszystko, aby nie pominqC hdnych fakt6w dotycqcych tej sprawy. 

W wyniku dyskusji ustalono, t e  decyzjq podejmie Rada Miejska. 

3. P n y j v i e  planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. 

Przewodnicqcy Komisji Slawomir Osiwala przedstawil propozycjq planu i poinformowal, te 
czlonkowie Komisji zapoznali siq z wersjq elektronicmq. 

Kierownik Referatu RMP Rafal Karphiski zauwatyl, te Burmistrz na zlotenie raportu ma czas do 3 1 
maja, a to mote spowodowab, te w kwietniu tego raportu nie bdzie. Powolal siq na ustawq m6wiqq, 
te w6jt co roku do dnia 3 1 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie Gminy. Rada mote 
rozpahzeb raport podczas sesji, na kt6rej podejmowana jest uchwala Rady Gminy w sprawie 
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. Kierownik Rafal Karpiiski podkreilil, te p m d  
absolutorium musi by6 debata i rozpahzenie tego raportu. Sekretan dodal ,te ta debata musi siq 
odbyC, aby Wojewoda nie zakwestionowal planu pracy. W mi* z powyazym kierownik RMP 
zaproponowal by zapisaC to jako pienvszy punkt w czerwcu- poparl go Sekretan. 
Pmwodniczqcy Osiwala zaproponowal termin maj, czerwiec. 
Sekretarz Tadeusz Kanownik skierowal proSh dotycqcq grudnia punktu pienvszego- Konhola 
sposobu realizacji uchwal Rady Miejskiej, interpretacji wniosk6w Rady. Zauwakyl, i t  d o b m  by bylo, 
aby w sprawozdaniu byla realizacja uchwal Rady, bo jeSli jakaS w z i e  np, w polowie grudnia, a 
p6hiej  W i e  jeszcze sesja z uchwalami, to w6wczas bqbie  to ujqte w nastqpnym roku. Do tej p r y  
bylo zwyczajowo przyjqte ,te sprawozdanie jest robione w lutym. 

Przewodnicqcy poinformowak, te zasugerowal oddzielny punkt, paiewak w lutym jest realizacja 
uchwal odnosqcy siq do realizacji uchwal jako czynnika kontrolnego Komisji Rewizyjnej, 
konholujqcej dziala1noSC Burmistrza. Burmistrz z kolei jest osobr) odpowiadajqcq za realizacjq 
Uchwal, z tego powodu Pnewodnicqcy uznat, t e  w lutym powinno to by6 rozpatrzone za rok 
poprzedni. PodkreSlik, it w6wczas tak jak zauwatyl pan Sekretarz, w tym punkcie Komisja Rewizyjna 
bylaby w stanie ustali6 czy uchwaly wstaly zrealimwane p m z  Radq. Co zaS do grudnia 
przewodnicqcy wytlumaczyl, te chodzi t a b  o skonholowanie bieQcych uchwat za dany rok. 
Podkreblil ,te w ciqgu roku bqdq naplywaly interpelacje od Radnych, a to daje mokliwoS6 sprawdzenia 
tych wniosk6w, skontrolowania czy byla udzielona wlaSciwie i w terminie odpowiedf czy kt06 z 
czymS nie zalega. 

Sekretarz Tadeusz Kanownik zaproponowal by wykreSliC slowo ,,Rady" a wstawi6 ,,uchwaly", 
pomstawiajqc interpelacje i wnioski rady. 

Radny Krzysztof Zakolski zaproponowal do konholi Referat Adminishacyjno-Gospodarczy. 

Sekretarz zauwatyt, te kontrola wybranego referatu jest zaplanowana na sierpien. Pnewodnicqcy 
zaproponowal marzec, kwiecien. Radny Zakolski zasugerowat kwiecieti. Przewodnicqcy Osiwala 
dodal ,te chodzi o zawqhnq kontrolq ,kt6ra dotyczylaby dodatk6w mieszkaniowych i pomoleh na 
alkohol. Podjqto decyzjq jednoglohnie, o wpisaniu do planu wybranej jednostki organizacyjnej, kt6rq 
bdzie  Referat Adminishacyjno-Gospdarczy w miesiqcach marzec-kwiecien, jako piqty punkt 
pnedsiqwziqC. 

Naswpnie Pmwodniczqcy poprosit o propozycjq kontroli referatu w miesiqcu sierpniu. 
Padla propozycja konholi Miejsko Gminnego Zakladu Gospodarki Komunalnej doktadnie chodzilo o 
problem Smieci. 



Przewodnicqcy Slawomir Osiwala zaproponowal aby na temat kontroli spojrzet przez pryzmat 
problem6w Gminy i wtedy wyjdzie, kt6ry referat powinno siq skontrolowat. Zauwaiyl, ze by6 moie 
bqdzie kilka jednostek, kt6re bqdq proszone o wypowiedzenie siq. 

Radny Krzysztof Zakolski zauwakyl, i i  w chwili obecnej nabrzmiatym tematem jest ochrona 
Srodowiska i ustawa o ochronie zwieriqt. 

Przewodnicqcy Osiwata zauwaiyl, i e  gmina korzysta z dotacji finansowych, przystqpujqc do 
ogtaszanych konkursow, do dotacji przyznawanych z zewnqtrz. Wspomnial o programie ,,Lider" oraz 
,, Lokalnej Gmpie Dziatania". Poinformowal, i e  slyszy siq w mediach, prasie o oglaszanych 
konkursach na zdobycie Srodk6w finansowych na jakqS dzialalnoSC. Do konkurs6w tych przystqpujq 
r6wniei Gminy. Przewodnicqcy zaniepokoil siq, ze przez ostatnie 4 lata nie zauwaiyl, aby do 
budietu Gminy wprowadzone byly jakiekolwiek zewnqtrzne Srodki finansowe z tego tytulu. Pominql 
samoriqdowe oglaszane przez Wojewodq. Przewodnicqcy zauwaiyl, i i  nie wiedzial, ze Centrum 
Kultury i Czytelnictwa braio udzial w konkursie i takowq dotacjq dostalo, stwierdzil, i e  pod kqtem 
finansowym wszystko siq zgadza, ale majqc SwiadomoSC, ze takowe dotacje sq to uwaia, i e  powinny 
one by6 uwzglqdnione w budiecie . 

Sekretarz wyjaSni1, i e  dotacje powinny byt uwzglqdnione w budiecie. Sq jednak wyjqtki.np jeili 
dotacja jest dla klubu, w6wczas klub to nie Gmina. Ewentualnie konkurs m6gl byC wygrany ale 
pieniqdze faktycznie nie wplynqly. Przewodnicqcy pozostawil ten problem do przyjrzenia siq 
dokladniej w przyszloSci. 

Radny Wiesiaw Winnicki zaproponowat by skontrolowac plac6wkq oSwiatowq - szkolq. 

Przewodnicqcy Osiwala poinformowal, ze sq opracowania, w ktorych jest mowa o tym, i i  Komisja 
Rewizyjna nie moie przeprowadzaC kontroli w szkolach. Przewodnicqcy zauwaiyl, i i  nie ma 
celowoSci przeprowadzania kontroli finansowej, gdyi bqdzie to robione przy sprawozdaniu budietu. 

Radny Krzysztof Zakolski zapytal jak przebiegajq przetargi na transport dzieci. Czy dyrektor kaidej 
ze szk61 podpisuje oddzielnie kontrakt z przewoinikiem . 

Przewodnicqcy zgodzil siq, ze m6glby to by6 ciekawy temat problemowy do kontroli szkoty i 
kontrola p o w i ~ a  odbyC siq co najmniej w dwoch szkolach. 

Sekretarz zaproponowai temat: kontrola organizacji i dowozenia dzieci do szkol na terenie Gminy 
Serock. Przewodnicqcy dodal, ze szkdy bqdq wybrane p6iniej. 

Po dyskusji ustalono, iz w sierpniu bqdzie kontrola problemowa w zakresie realizacji zadan referatu 
administracyjno-gospodarczego. 

Przewodnicqcy zapytal Radnych, kto jest za przyjqciem proponowanego planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2019 r. Komisja propozycjq planu przyjela jednogloSnie i taka wersja zostanie 
przekazana do Rady Miejskiej z proSbq o akceptacjq. 

4. Pnedstawienie informacji nt. realizacji zalece6 wynikajqcych z kontroli zewnetnnyeh 
pneprowadzonych w Unedzie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku oraz jednostkach 
organizacyjnych gminy. 

Sekretarz Tadeusz Kanownik poinformowal, t e  w 2018 r., jeSli chodzi o Urqd  byly trzy kontrole 
zewnqtrzne. 

I .  Kontrola przeprowadzona przez Wojewodzki Fundusz Ochrony ~rodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie - kontrola dotyczyla realizacji zadania pod nazwq ,, Budowa 
Wodociqgu Borowa G6ra i Jadwisin" Sekretarz poinformowal, i i  protokM z kontroli konczy 
siq zapisem - realizacja postanowieh, wnioski wynikajqce z kontroli, realizacja zadan- 



zgodnie z opiniowaniem dokumentacji s p r a y .  Do protokohr nie wniesiono hdnych uwag . 
Kontrole przeprowadzal Wojew6dzki Fundusz ochrony Srodowiska i Gospodarki Wcdnej 
iako oodmiot udzielaiacv dotacii lub ooaczki. 

2. ~ o n i o l a  przeprowad;bna pne i  wojkwobq Mazowieckiego. Kontrola p o w z a  dotyczyla 
dzialalnoici St& Mieiskiei i dotvcwla dw6ch zaaadnieh: 
a) ~ ~ k o n y w a n i a  up&vnilh, kt& s i  w art. 12 wistawie o Stratach Gminnych. 

Artykul powyiszy obejmuje: udzielania pouczeh, uwag, rozstrzygania Srodk6w i dzialania 
wychowawczego, legitymowania os6b w powy2szych pnypadkach, ujqcia o d b  
stwarzajqcych jakieS zagrotenie, dokonywania kontroli osobistej, przeglqdania zawartoici 
pod~cznych baga2y osoby, nakladania grzywien w postqpowaniu mandatowym, 
dokonywania czynnoSci wyjdniajqcych i kierowania wniosk6w do Sqdy wnoszenia 
imdkow odwdawczych, usuwanie pojazd6w, blokowania k&, wydawania poleceh, 
tapania niezbdnej pomocy od instytucji pahstwowych i samoqdowych, zwracania siq w 
naglych sytuacjach do jednostek gospodarczych i respektowanie godnoici ludzkiej oraz 
posbzeganie ochrony praw czlowieka. 

b) Utywanie broni palnej oraz Srodk6w przymusu bezpoiredniego i ewidencji, o kt6rej 
mows w art. 9 Ustawy o Stratach Gminnych. 
Dotyczy to etatbw, wyposaknia w tym Srodk6w pnymusu bezpoSredniego : broni palnej, 
Srodk6w technicznych sluQcych do obsenvacji i rejestrowania obrazu zdmeh w 
miejscach publicznych, pojazd6w i wynik6w dzialah Straty Miejskiej . 

Sekretarz poinformowal, i t  w wyniku powytszych kontroli byly uwagi. Komendant przedstawil dwa 
zagadnienia 
- na kopii mandatu nie bylo podpisu otnymujqcego mandat ( bylo to pouczenie, na kt6rym ukarany 
nie zlo2yt podpisu, bylo to przeoczenie s t rh ika)  
- dmgi m6wil, te podczas kontroli odb,  legitymowane osoby nie byly wpisywane do ksi@i stratnika 
brak bylo danych osobowych osoby kontrolowanej i legitymowanej. 
Sekretarz poinformowal, te Pan Komendant uzasadnil to tym, te dotyczylo to pnypadk6w os6b 
powszechnie znanych, ktbny byli jut  wczeiniej spisywani tzw. ,,osoby mane" w Serocku. Ich dane sq 
w posiadaniu Str* Miejskiej. 

3. Kontrola przeprowadwna przez ZUS w Uqdzie.  Sekretarz poinformowal, te bylo kilka 
uwag o kt6rych jeSli bqdzie taka potrzeba powie Pani Skarbnik, gdyt dotyczylo to zakresu 
Pani Skarbnik. 

Pan Sekretarz poinformowal r6wniet ,te byly pneprowadwne tak2e kontrole w jednostkach 
podleglych Gminie: 

1) Kontrola w OSrodku Pomocy Spdecznej przez Wojewodq Mazowieckiego. 
Przedmiotem kontroli bylo poSwiadczenie specjalistycmych uslug opiekuhczych dla o d b  z 
zaburzeniami psychicmymi. Kontrolq objqto okres od 1.01.2017 r. do 14.09.2019 r. w wyniku 
tej konkoli bylo kilka uwag do kt6rych odniosla siq Pani kierownik. 

2) Kontrola w ZOSiP przeprowadmna przez ZUS . 
Sekretan poinformowal wszystkich zebranych ,te byly pewne uwagi jednak nie moie 
udosepnib protokd6w, gdyt sq tam zawarte dane ZUS .Jednak Pani dyrektor pnygotowala 
protok6i o nieprawidlowoiciach i podjqtych dzialaniach. 

Przewodnicqcy zadal kilka pytah. Pienusze dotyczylo ksi@i kontroli, czy jest taka w Uqdz ie  i czy 
wpisywane sq tam wszystkie podmioty dokonujqce kontroli. Czy taki wpis stanowi obowipk.  

Sekretaiz odpowiedzial, te taka ksi@ka jest i byl jeden pnypadek, te kontrolujqcy h 6 w i l i  wpisu. 
Byli to policjanci Komendy Stdecznej Policji, byla to kontrola z ramienia Wojewody. 
Przewodnicqcy zauwa2y4, te  kazda jednostka ma swojq ksiqtke kontroli i Komisja Rewizyjna 
podczas kontroli mote jq sprawdzib. 

Dmgie pytanie dotyczylo OPS i zaleceh pokontrolnych Komisji Rewizyjnej. Kierownik OPS Anna 
Orlowska napisala do Mazowieckiego Urzedu Wojew6dzkieg0, i t  zatrudnienie pracownik6w 



socjalnych zgodnie z okreilonymi wart. 110 Ustawy o Pomocy Spdecznej nastqpi po 
zabezpieczeniu odpowiednich irodk6w finansowych. Przewodnicqcy spytal czy slusznie sqdzi, te 
powytsza sprawa nie jest jeszcze zakohczona, kontrola byla w miesiqcu sierpniu i nie byly dokonane 
do tej pory zrniany w budtecie i nie zatrudniono dodatkowych o d b  i czy jest koniecznoiC wracania 
do tej sprawy czy jest ona jut  zalatwiona. 
Sekretarz udzielit infomacji, i t  sprawa nie jest zalatwiona. lstniejq normy regulujqce ildC 
pracujqcych os6b w stosunku do mieszkahc6w i q one niestety bardzo wysokie. Z poprzednim Panem 
Burmistnem po rozmowach z Kieonvnik Annq Orlowskq, uznali, te nie ma potneby zwiqkszania 
liczby pracownik6w. Dlatego jest odpowiedi ,te jest to pmwidywane. 
Przewodnicqcy Osiwala zauwa2yl, it naraamy sie tym samyrn na ponowne zarzuty od strony 
Wojewody p q  kolejnej kontroli. 

Trzecie pytanie dotyczyko udzielonych w terminie odpowiedzi w nviqzku z wysqpieniami 
pokontrolnymi i te Komisja Rewizyjna mote w kontrolowanych plac6wkach sprawdziC realizacje i 
zgodnoiC. Szczeg6lnie nvr6cil uwagq na dwa nanviska os6b z komisji ronviqzywania problem6w 
alkoholowych, kt6re nie zrealizowaly swojego obowiqzku optacenia skladki. Zgodnie z zapisu 
wynika, i t  obydwie te osoby nie wyrazily zgody aby te skladki zostaly odprowadzone. 
Sekretan poinformowal, .?e skladki zostaly ju t  zaplacone z prywatnych Srodk6w tych o d b .  

W zwi* z brakiem pytah Przewodnicqcy Komisji zamknql ten punkt. 

Radny Wieslaw Winnicki wspomnial o koniecznoki kontroli raz w roku zakladu w Debem sprawl 
ona, .?e wlakiciel w z i e  banlziej dbal o porqdek na terenie zakladu pracy. 

Radna Aneta Rogucka pomszyla problem parkowania i placu przed Domem Nauczyciela w Woli 
Kielpihskiej. 

6. Zamkniecie posiedzenia 

W mi&u z wyczerpaniem po-ku obrad Przewodnicqcy Komisji Slawomir Osiwala zakonczyl 
posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 


