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Protokół nr 0012.4.KR.2015 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 kwietnia 2015r. 
 

W posiedzeniu udział wzięli:  

Komisja Rewizyjna: 

1. Anna Marcinkowska   - Przewodnicząca Komisji 

2. Przemysław Dymarkowski  - Członek Komisji  

3. Joanna Watkowska   - Członek Komisji  

Oraz:  

4. Jan Heś    - Przewodniczący Rady Gminy  

5. Barbara Kamińska   - Wójt Gminy  

6. Barbara Czernecka   - Skarbnik Gminy  

7. Aleksandra Lewandowska  - Dyrektor Zespołu Szkół w Suchym Dębie  

 

Temat posiedzenia: 

1. Kontrola Zespołu Szkół w Suchym Dębie w zakresie wydatkowania środków na 

obsługę prawną i zgodności tych wydatków z prawem.  

2. Omówienie informacji z wykonania budżetu Gminy Suchy Dąb za 2014 rok.  

 

Wszystkich obecnych na posiedzeniu przywitała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Pani 

Anna Marcinkowska. Następnie przekazała głos Pani Dyrektor Aleksandrze Lewandowskiej, 

która opowiedziała pokrótce o sprawach sądowych toczących się i zakończonych oraz o 

kosztach tych postępowań.  

Wójt: Dlaczego musieliśmy zapłacić odszkodowanie jednej z osób biorącej udział w 

sprawie?  

Lewandowska: Była to sprawa o przywrócenie do pracy, w trakcie osoba ta zmieniła 

roszczenie – zamiast przywrócenia zażądała odszkodowania (równowartość 3-miesięcznego 

wypowiedzenia).  

Marcinkowska: Czy te koszty pochodziły z budżetu szkoły?  

Wójt: Tak, a czy można było tego uniknąć?  

Lewandowska: A to chyba nie do mnie to pytanie. 

Dymarkowski: Jeżeli szkoła została pozwana to musiała się bronić. Więc wynajęcie 

kancelarii prawnej było zasadne.  

Lewandowska: Szukałam oszczędności, żeby były pieniążki na te sprawy. Obcinałam etaty, 

a jak mogłam to sama szkołę reprezentowałam tak jak np. w 2006, czy w 2013 roku.  

Marcinkowska: Trzeba się dowiedzieć, czy można się teraz starać o zwrot kosztów za te 

wszystkie sprawy. Niech Pani podpyta na konsultacji z kancelarią. Prosiłabym też o 

przygotowanie tabeli – jaka sprawa, koszty i jak się zakończyła. Będzie to czytelne dla nas.  

 

Wnioski i zalecenia Komisji:  

Wniosek Komisji o uzupełnienie informacji ws. kosztów poniesionych na sprawy sądowe 

przez ZSSD w formie tabelarycznej – do 10 maja 2015 roku.  
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Sprawy bieżące:  

Marcinkowska: Czy to prawda że w niedziele ORLIK nie funkcjonuje bo nie ma pieniędzy 

na to?  

Wójt: Zależy to od dyspozycyjności animatorów.  

Marcinkowska: Podobno Nie ma pieniędzy i Pani Wójt nie pozwoliła otwierać.  

Wójt: Nic takiego nie mówiłam.  

Lewandowska: ORLIK jest otwarty cały dzień do godz. 15.40 dla szkoły, a od 16.00 są 

treningi.  

Marcinkowska: Ile razy ja w niedziele dzwoniłam, tyle razy mi mówiono, że jest nieczynny, 

i rodziny, które chcą grać w tenisa chociażby też otrzymują odmowę.  

Wójt: Porozmawiam z animatorami, aczkolwiek trzeba mieć na względzie, że mają bardzo 

dużo wyjazdów na mecze również w weekendy.  

Dymarkowski: Zwracam się z prośbą o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy (MRG), jest 

aprobata ze strony Pani Dyrektor Lewandowskiej.  

Wójt: A jakie będą koszty, skutki i czemu ma to służyć?  

Dymarkowski: Są to koszty związane z przygotowaniem dokumentów. (Cele odczytał z 

projektu statutu MRG). W każdej ze szkół odbyłyby się wybory – w szkole podstawowej 

klasy VI (6 przedstawicieli) oraz gimnazjum (9 przedstawicieli). Proszę o przegłosowanie na 

posiedzeniu Rady Gminy.  

Wójt: Najpierw przyjmijmy statut Gminy, a potem dopiero MRG, bo nie wiem, czy nie 

będzie to kolidowało ze sobą.  

Marcinkowska: Jak to wygląda?  

Dymarkowski: Raz w roku mają spotkanie razem, i raz do roku z Panią Wójt.  

Wójt: Czy młodzież jest tym zainteresowana?  

Lewandowska: Samorządnością tak. Będzie to oddolnie – młodzież pisze propozycje, a my 

ewentualnie modyfikujemy, jeżeli jest coś nie tak.  

Wójt: Może zorganizujemy sesję Rady Gminy dla młodzieży na 1 czerwca na Dzień 

Dziecka? Niech zobaczą jak to będzie wyglądało.  

Marcinkowska: Niech wymyślą jakieś postulaty, omówią statut MRG i głosują nad nim.  

 

Posiedzenie opuściła Pani Dyrektor Lewandowska. Pani Skarbnik odczytała opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok 

(zał. Nr 1), po czym razem z Panią Wójt omówiły Informację z wykonania budżetu Gminy 

Suchy Dąb za 2014 rok (zał. nr 2).  

 

GŁOSOWANIE:  

3:0 ZA (1 osoba nieobecna) przyjęciem sprawozdania za 2014 rok  

 

Dymarkowski/Heś: Prośba o terminowe rozpatrywanie spraw/pism wpływających do 

Urzędu.  

Wójt: Niedługo kończy się projekt Wiedza Paszportem do Przyszłości, panie, które się tym 

zajmują są chętne do przedstawienia prezentacji na temat efektów projektu.  

 

Na tym protokół zakończono. 

Czas trwania : 14.30 – 16.50 
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Protokołowała: Olga Jankowska – podinsp. ds. kultury, sportu i współpracy z innymi 

podmiotami 

 

 

Komisja Rewizyjna: 

                                

/-/ Anna Marcinkowska 

Przewodnicząca Komisji 

 

/-/ Przemysław Dymarkowski 
Członek Komisji 

 

/-/ Jolanta Dombrowska 
Członek Komisji 

 

/-/ Joanna Watkowska 
Członek Komisji 

 


