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Protokół Nr&/2018
posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu
23 kwietnia 2018 r.

Stan członków - 5
Obecnych- 5
co stanowi 100%

Obecność członków komisji na posiedzeniu obrazuje lista obecności stanowiąca załącznik
Nr 1 do protokołu.
Pkt I a.
Posiedzenie komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Henryk Domaradzki
przewodniczący komisji, który na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność
posiedzenia. Na stan komisji 5 radnych obecnych 5, co stanowi quorum.
Pkt I b.
Porządek dzienny posiedzenia przedstawił Pan Henryk Domaradzki przewodniczący komisji.
Stanowi on załącznik Nr 2 do protokołu.
Przewodniczący zaproponował zmiany do porządku posiedzenia.
1/ wprowadzenia dodatkowego punktu, zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie
przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi Prokuratora
Rejonowego w Gryfinie wraz z odpowiedzią na skargę,
Przeprowadzono głosowanie nad wprowadzoną zmianą do porządku:
Wynik głosowania: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Zmiana do porządku posiedzenia przyjęta została jednomyślnie.
2/ przesunięcia z pkt IV do pkt. I zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości.
Wynik głosowania: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Zmiana do porządku posiedzenia przyjęta została jednomyślnie.
Następnie Przewodniczący komisji przeprowadził głosowanie nad porządkiem posiedzenia
wraz z wprowadzonymi zmianami:
Wynik głosowania: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Porządek posiedzenia wraz z wprowadzonymi zmianami przyjęty został jednomyślnie.
Porządek po zmianie przedstawia się następująco:
I.

Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
b/ przyjęcie zmian do porządku dziennego posiedzenia,

II.
III.
IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

IX.
X.

cl przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości.
Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie zmian w budżecie gminy
Mieszkowice na 2018 r.
Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
„Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku”.
Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody
na ratalną spłatę należności czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli
w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Zaopiniowanie projektu uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie zasad
przyznawania wyróżnienia „ Zasłużony dla Gminy Mieszkowice”.
Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie przekazania do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi Prokuratora Rejonowego w Gryfinie
wraz z odpowiedzią na skargę.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie posiedzenia.

Pkt I c.
Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji przyjęty został jednomyślnie.
Wynik głosowania: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Pkt II
Projekt uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę
Mieszkowice prawa własności nieruchomości przedstawił przewodniczący komisji Pan
Henryk Domaradzki. Projekt uchwały rady stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. Następnie
poprosił o dyskusję w tej sprawie.
Głos zabrał Pan ..........................., który jest właścicielem nieruchomości. Wyjaśnił, że chce
przekazać na rzecz gminy część swojej ziemi, dlatego, aby istniejąca tam droga gminna, która
obecnie nie spełnia norm drogi, w przyszłości mogła służyć mieszkańcom osiedla, które tam
powstanie.
Radny Pan Konstanty Michałowski powiedział, że droga, fizycznie nie istnieje. Twierdzi, że
jeśli gmina przejmie grunt przyległy do drogi to będzie musiała doprowadzić ją do
użytkowalności. Jego zdaniem gmina nie powinna przejmować dróg od właścicieli gruntów,
ponieważ będzie je musiała utrzymywać a jak wiemy nie ma na to funduszy w budżecie.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przewodniczący komisji Pan Henryk
Domaradzki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały.
Wynik głosowania: 1 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący się.
Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały, większością głosów.
Uchwała komisji w sprawie opinii do projektu uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Pkt III.
Projekt uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok,
przedstawił przewodniczący komisji. Projekt stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Skarbnik Gminy Pani Bożena Misiewicz wyjaśniła, że zmiany spowodowane są potrzebą
wprowadzenia dochodów z tytułu przekazania dotacji na bieżące i zimowe utrzymanie dróg
powiatowych leżących na terenie miasta Mieszkowice na podstawie porozumienia z Zarządem
Powiatu w Gryfinie. Po stronie wydatków zwiększa się plan przeznaczając tę kwotę na bieżące
utrzymanie dróg powiatowych,.
Wyjaśniła, że w związku z informacją z Urzędu Wojewódzkiego wprowadzamy korektę
dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin
poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego - pożaru budynku mieszkalnego.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji przewodniczący komisji Pan Henryk Domaradzki
przeprowadził głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały.
Wynik głosowania: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Uchwała komisji w sprawie opinii do projektu uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
Pkt IV.
Projekt uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy
Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku” przedstawił przewodniczący
komisji. Projektu uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Dyskusji nie podjęto. Przewodniczący komisji Pan Henryk Domaradzki przeprowadził
głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały.
Wynik głosowania: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Komisja jednomyślnie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Uchwała komisji w sprawie opinii do projektu uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Pkt V.
Projekt uchwały rady w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ratalną spłatę należności
czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, przedstawił przewodniczący komisji Pan
Henryk Domaradzki. Projekt stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Skarbnik Gminy Pani Bożena Misiewicz wyjaśniła, że najemca wrócił się z prośbą do urzędu
o rozłożenie na raty zadłużenia wynikającego z tytułu najmu lokalu. Z uwagi na to, że kwota
należności przekracza próg dopuszczający rozłożenie należności przez Burmistrza w związku
z tym decyzja o umorzeniu zadłużenia należy do rady. Ponadto najemca od miesiąca
odpracowuje zadłużenie i wyraża chęć dalszej pracy. Radny Pan Konstanty Michałowski
nadmienił, że podobna sytuacja miała miejsce przy poprzednio podejmowanej uchwale i
wtedy rada nie wyraziła zgody na spłatę zadłużenia w ratach. Skarbnik dodała, że w tym
wypadku najemcy wyrażają chęć odpracowania zadłużenia i posiadają stały dochód, co jest
nie bez znaczenia przy spłatach, czego nie było w przypadku poprzednich najemców. Radny
Pan Konstanty Michałowski zaproponowałby zastanowić się nad ustaleniem dogodnych
warunków egzekwowania od najemców, którzy posiadają zaległości w płaceniu czynszu
najmu
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przewodniczący komisji Pan Henryk
Domaradzki przeprowadził głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały.
Wynik głosowania: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się.
Komisja większością głosów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Uchwała komisji w sprawie opinii do projektu uchwały stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
Pkt VI.
Projekt uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu

pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę przedstawił
przewodniczący komisji. Projekt stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
Sekretarz Gminy Pani Teresa Hryniewicz wyjaśniła, że nadzór wojewody zgłosił do urzędu
zastrzeżenia do uchwały w zakresie ustalonego trybu wypłaty ekwiwalentu
w związku, z czym należy skorygować zapisy i podjąć nową uchwałę
Radna Pani Maria Spirzak zapytała, w jakie dni odbywają się szkolenia strażaków i czy mają
oni w tym czasie wypłacane wynagrodzenie przez zakład pracy? Jeżeli nie to ekwiwalent
pieniężny jest zbyt niski. Sekretarz wyjaśniła, że generalnie szkolenia odbywają się
w weekendy oraz przez Internet w domu strażaka.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przewodniczący komisji Pan Henryk
Domaradzki przeprowadził głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały.
Wynik głosowania: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Komisja większością głosów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Uchwała komisji w sprawie opinii do projektu uchwały stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
Pkt VII.
Projekt uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia „
Zasłużony dla Gminy Mieszkowice” przedstawił przewodniczący komisji. Projekt stanowi
załącznik Nr 13 do protokołu.
Sekretarz Gminy Pani Teresa Hryniewicz wyjaśniła, że zmiana regulaminu spowodowana jest
wprowadzeniem od 25 maja b.r. przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
dyrektyw do standardów unijnych. Obowiązkiem zastosowania jest ograniczenie łagodnych
danych osobowych. Zmianie ulegają zasady jak również wniosek o przyznanie wyróżnienia.
W wyniku dyskusji nad składem osobowym Zespołu komisja wniosła o zmianę § 6 pkt 5
uchwały dotyczącego składu Zespołu. W pkt 5 zapis „Sołtysi” zastąpić
zapisem „ Sołtys Sołectwa, z którego pochodzi kandydat”.
Przewodniczący komisji przeprowadził głosowanie nad wnioskiem komisji.
Wynik głosowania: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Wniosek komisji został przyjęty jednogłośnie.
Następnie przewodniczący przeprowadził głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały wraz z wprowadzonym wnioskiem komisji.
Wynik głosowania: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Uchwała komisji w sprawie opinii do projektu uchwały stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
Pkt VIII.
Projekt uchwały rady w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Szczecinie skargi Prokuratora Rejonowego w Gryfinie wraz z odpowiedzią na skargę,
przedstawił przewodniczący komisji. Projekt stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
Sekretarz Pani Teresa Hryniewicz wyjaśniła, że Prokurator Rejonowy w Gryfinie zaskarżył
Uchwałę Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W tamtym okresie nadzór
wojewody nie wniósł żadnych zarzutów do danej uchwały, Prokurator kontrolujący uchwałę
zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego i wniósł o dokonanie zmiany uchwały.
Dyskusji nie podjęto. Pan Henryk Domaradzki przeprowadził głosowanie nad pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały.
Wynik głosowania: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Uchwała komisji w sprawie opinii do projektu uchwały stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Wolne wnioski i zapytania.
Radna Pani Stanisława Michalska zapytała o remont drogi na ul. Młynarskiej
w Mieszkowicach?
Burmistrz Pan Andrzej Salwa wyjaśnił, że remont drogi w tym roku zostanie wykonany.
Po sesji absolutoryjnej w miesiącu czerwcu będzie można podjąć konkretne decyzje.
Radna Pani Helena Chodyniecka zapytała, czy droga od ul. Odrzańskiej do Przejazdu
kolejowego będzie wykonana do końca kwietnia? Bo taka odpowiedź otrzymała na swój
wniosek. Uprzątnąć drogę wzdłuż murów koło Posesji Pana ...............
Burmistrz Pan Andrzej Salwa wyjaśnił, że na chwilę obecną nie może być wykonany remont
wspomnianej drogi, ponieważ przedłuża się zakup kruszywa a droga wzdłuż murów została
przez ZUK uprzątnięta.
Pkt X.
Z uwagi na wyczerpanie porządku dziennego posiedzenia Pan Henryk Domaradzki
Przewodniczący komisji zaproponował zamknięcie posiedzenia.
Na tym posiedzenie zakończono i protokół podpisano.

