PROTOKÓŁ Nr 1/2018
z posiedzenia Rewizyjnej
w dniu 12 grudnia 2018 roku
Lista obecności członków komisji oraz osób uczestniczących w posiedzeniu komisji
w załączeniu.
Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej VIII kadencji Rady Miasta Lubartów
w dniu 11 grudnia 2018 roku o godz. 16 40 otworzył Przewodniczący Rady Miasta –
Jacek Mikołaj Tomasiak.
Powitał zgromadzonych, stwierdził prawomocność obrad, po czym odczytał
porządek posiedzenia przesłany w materiałach:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia.
Przedstawienie porządku obrad.
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Następnie poinformował, że jako Przewodniczący Rady Miasta prowadzi w dniu
dzisiejszym obrady Komisji tylko i wyłącznie do punktu 4 porządku posiedzenia,
tj. do momentu wyboru prezydium, po czym zwrócił się z zapytaniem do członków
Komisji, czy mają uwagi do porządku obrad.
Uwag do proponowanego porządku nie było, zatem przystąpiono do jego realizacji.
Ad.3
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji.
W pierwszej kolejności Komisja przystąpiła do wyboru Przewodniczącego Komisji.
Przewodniczący Rady Jacek Mikołaj Tomasiak poprosił członków Komisji
o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji.
Radny KRZYSZTOF ŻYSKO zgłosił kandydaturę radnego Piotra
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji Rady Miasta.

Kusyka

–

Radna RENATA MAZUR zgłosiła zaś kandydaturę radnego Teodora Czubackiego.
Innych kandydatur nie zgłoszono. Lista kandydatów została zamknięta.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Panów radnych z zapytaniem, czy wyrażają zgodę,
aby kandydować na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Zarówno Pan Piotr Kusyk, jak i Pan Teodor Czubacki odpowiedzieli twierdząco,
wyrażając tym samym zgodę na kandydowanie.
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Przewodniczący Rady rozpoczął procedurę głosowania.
Zaproponował radnym tryb głosowania, do którego członkowie Komisji zastrzeżeń nie
wnieśli.
W pierwszej kolejności zgodnie z kolejnością zgłoszeń, pod głosowanie poddana
została kandydatura radnego Piotra Kusyka, który w głosowaniu jawnym otrzymał
2 głosy „za”, natomiast radny Teodor Czubacki, który nie wziął udziału w głosowaniu,
otrzymał 3 głosy „za”.
Wobec powyższego głos zabrał Przewodniczący Rady JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK:
I mam tutaj problem, ponieważ, jeżeli kandydat na Przewodniczącego nie bierze udziału
w głosowaniu, to wydaje mi się, że powinna być większość bezwzględna, więc Pan
Przewodniczący nie będzie wybrany na Przewodniczącego. Można tutaj głosować w tym
przypadku na siebie samego.
W toku toczącej się dyskusji, wobec powstałych wątpliwości radny Wojciech Osiecki
zgłosił wniosek formalny o powtórzenie głosowania, z uwagi na fakt, że jak mówił –
jeden z członków Komisji nie wiedział, czy może głosować za swoją kandydaturą, czy też
nie.
Powyższy wniosek został poddany pod głosowanie, a następnie przyjęty przez członków
komisji stosunkiem głosów:
za – 4
przeciw – 1
wstrzymujących się – 1
Przystąpiono do reasumpcji głosowania.
W ponownym głosowaniu, radny PIOTR KUSYK otrzymał 2 głosy „za”, zaś radny
TEODOR CZUBACKI 4 głosy „za” i tym samy został wybrany w głosowaniu jawnym
na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.
W następnej kolejności przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji.
Przewodniczący Rady – Jacek Mikołaj Tomasiak poprosił o zgłaszanie kandydatur na
funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji.
Przewodniczący Komisji – TEODOR CZUBACKI zgłosił kandydaturę radnej Renaty Mazur
do objęcia ww. funkcji.
Radny KRZYSZTOF ŻYSKO zgłosił kandydaturę radnego Piotra Kusyka.
Innych kandydatur nie zgłoszono. Lista kandydatów została zamknięta.
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego komisji.
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W głosowaniu jawnym, radna RENATA MAZUR, która uzyskała 4 głosy „za” została
wybrana na Wiceprzewodniczącą Komisji. Radny PIOTR KUSYK otrzymał natomiast
2 głosy „za”.
Po wyborze prezydium komisji, Przewodniczący Rady pogratulował nowo
wybranemu Przewodniczącemu Komisji i przekazał mu dalsze prowadzenie obrad.
Przewodniczący Komisji Teodor Czubacki podziękował za oddane głosy, deklarując
rzetelne wypełnianie obowiązków Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przypomniał członkom komisji, że do dnia 31 marca należy złożyć plan pracy komisji na
rok bieżący i w związku z tym zaproponował, aby Komisja Rewizyjna spotkała się pod
koniec m-ca lutego i wówczas sporządziła plan pracy komisji na rok 2019.
Poprosił członków Komisji, aby wszelkie propozycje do planu pracy kierowali na Jego
adres @. Informował, że zostanie sporządzony plan pracy uwzględniający wszystkie te
pomysły, po czym przekazany przez niego członkom komisji, jeszcze przed
posiedzeniem komisji.
Mówiąc o komunikowaniu się między Przewodniczący, a członkami Komisji
zadeklarował natomiast, że będzie się starał kontaktować telefonicznie przed każdym
posiedzeniem Komisji Rewizyjnej, aby wszystkim pasowała data i godzina planowanego
posiedzenia.
Kontynuując swoją wypowiedź wskazywał także, że należy pamiętać o tym, że Komisja
Rewizyjna poza kontrolą podległych placówek zajmuje się również kontrolą tego, co się
dzieje w budżecie miasta i na podstawie wykonania budżetu składa opinię do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu udzielania Burmistrzowi absolutorium.
Kończąc swoją wypowiedź zaznaczył jeszcze, że taki ustalony plan pracy Komisji na rok
bieżący nie jest dokumentem ścisłym i jeżeli Rada zażyczy sobie i ewentualnie zleci
jakieś inne prace niezwiązane z tym rocznym planem pracy komisji, Komisja Rewizyjna
musi się tego podjąć.
Następnie, po swoim wystąpieniu przystąpił do realizacji dalszego porządku obrad.
Ad. 4
Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrali :
Przewodniczący Rady JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK, który powiadomił radnych, że dnia
19 grudnia 2018 r. odbędzie się sesja Rady Miasta, na której to ślubowanie złoży radna
Ewa Grabek oraz, że przekazany dzisiaj został rozszerzony porządek obrad o dwa punkt,
tj. uzupełnienie składu komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Spraw
Społecznych i Porządku Publicznego, ponieważ na ten sam dzień – jak mówił, zostały
zwołane dwa posiedzenia tych dwóch ww. Komisji, aby już nie odwlekać prac tych
komisji i aby jeszcze w tym samym dniu po sesji, ww. komisje mogły się ukonstytuować i
pracować.
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Radny PIOTR KUSYK
Mam pytanie do Pana Przewodniczącego Tomasiak. Jaki jest powód zwoływania dwóch
sesji? Czy przyszła radna – Pani Grabek, nie mogłaby złożyć ślubowania w piątek?
Przewodniczący Rady JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK
Dziwię się, że Pan Przewodniczący zadaje to pytanie, ponieważ jeżeli zajrzy Pan do
Statutu uzyska Pan wszystkie odpowiedzi na pańskie pytanie. Mamy sytuację
następującą, że nie mamy wybranych dwóch składów komisji – Komisji Spraw
Społecznych i Komisji Oświaty, a Pani Skarbnik wskazała na konieczność zmian
w budżecie. W związku z tym, że Pani Skarbnik wskazała na konieczność zmian
w budżecie, nie byłoby możliwości zaopiniowania projektów uchwał bez uzupełnienie
składu Komisji Spraw Społecznych i Komisji Oświaty i wyboru prezydium przez dwie
Komisje. Gdybyśmy spotkali się w dniu, kiedy Pani radna składa swoje ślubowania, a nie
są uzupełnione składy komisji, byłaby podstawa do zaskarżenia takiego trybu pracy na
sesji Rady Miasta i zaskarżenia uchwały budżetowej i uznania jej za niebyłą. Ponieważ,
aby budżet mógł być przyjęty, musi być zaopiniowany prze komisje, w tym przez
Komisję Budżetową i rozwiązaniem realnym, aby można było tego dokonać w tak
krótkim czasie … i wskaże jeszcze jedną rzecz, że ja planowałem zwołanie sesji
27 grudnia – tak, żeby w tym roku mogli dokonać zmian niezbędnych w budżecie,
natomiast okazało się, że te zmiany, które … i to na wniosek Pani Skarbnik – piątek i ten
tryb pilny – zwołanie tej sesji, ponieważ są to zmiany związane właśnie
z nadchodzącymi świętami i tam muszą być wypłacone należności nauczycielom, zanim
rozpoczną się te święta. Aby zadośćuczynić przepisom prawa, jeżeli zwołalibyśmy
w piątek wspólne posiedzenie komisji, a Komisja Spraw Społecznych i Komisja Oświaty
nie miałaby wybranego prezydium, złamalibyśmy prawo. Bowiem niemiałby, kto
zatwierdzić protokołów ze wspólnego posiedzenia komisji, bo przypomnę Panu,
że protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji podpisują później Przewodniczący
Komisji. Więc w przypadku dwóch komisji nie byłoby Przewodniczących i niemiałby, kto
złożyć swoich podpisów pod tym dokumentem. Złamalibyśmy prawo po prostu.
Również można wyciągnąć opinię taką, bo to jest po konsultacjach z obsługą prawną, że
nastąpiłoby złamanie prawa, ponieważ jeżeli jest wymóg obradowania tej komisji
z pełniącym funkcję obowiązki Przewodniczącego, to nie byłoby również możliwości,
aby to wspólne posiedzenie mogło się odbyć. Więc nie mielibyśmy zaopiniowanych
zmian w budżecie i w tym również przez Komisję Budżetową, która na tym wspólnym
posiedzeniu by była, więc mielibyśmy bardzo duże problemy z naszą małą miejska
legislacją.
Radny WOJCIECH OSIECKI
Szanowni Państwo, chciałbym przypomnieć, że Przewodniczący Jacek Tomasiak, nie jest
członkiem Komisji Rewizyjnej. Pełnił obowiązki otwarcia Komisji do momentu wyboru
Przewodniczącego … i nie wydaje mi się stosownym miejscem tutaj zadawanie mu pytań
informacyjnie. Tylko przypomniał o tym, że ta sesja została zwołana. Wracając do
Komisji Rewizyjnej, – bo po to się tutaj spotkaliśmy, chciałbym zaproponować, jeżeli Pan
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Przewodniczący wyrazi zgodę, ponieważ są tutaj nowe osoby w Komisji Rewizyjnej,
a Komisja Rewizyjna jest dość ważną Komisją, która nie dość, że pracuje nad
absolutorium dla Burmistrza, to również przeprowadza kontrole w jednostkach
podległych Urzędowi Miasta i w samym Urzędzie Miasta i często tutaj bywają sytuacje
sporne, co Komisja może kontrolować, a co nie. To dla osób pierwszej kadencji, jak
i osób, które w tej kadencji były i będą chciały w tym uczestniczyć, proponuję, aby Pan
Przewodniczący Rady Miasta wyszukał szkolenie dla członków Komisji Rewizyjnej,
jeżeli chodzi o kontrolę i uchwały absolutoryjne. I takie szkolenie, żeby Ci członkowie
mieli. Korzystając z okazji gratuluje zarówno Przewodniczącemu, jaki
i Wiceprzewodniczącej.
Radny PIOTR KUSYK
Jeszcze raz pytanie do Pana Przewodniczącego. Składy dwóch komisji będą sześcio
osobowe, więc jaki jest problem, żeby wybrali sobie Przewodniczącego w tych dwóch
komisjach, gdzie jednego radnego brakuje i obradowali, zatwierdzali ewentualnie
porządek obrad i projekty uchwał?
Przewodniczący Rady Miasta JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK
A mianowicie taki, jaki wystąpił dzisiaj na Komisji Rewizyjnej. Ponieważ mamy sytuacją
taką, że jak spojrzymy na składy tych Komisji, głosy rozkładają się po równo. Jeżeli na
komisji nie zostanie wybrany Przewodniczący, a taka sytuacja mogłaby mieć miejsce,
czyli byłoby głosowanie 3 : 3 – teoretycznie, również nasze zwołanie sesji na piątek
byłoby bezprzedmiotowe. Ponieważ w przypadku zwołania sesji i wspólnego
posiedzenia komisji, gdzie nie mamy wybranego Przewodniczącego, należałoby
uzupełnić porządek obrad Rady Miasta dopiero o wybór Przewodniczącego, ale
wcześniej nie mogłoby się odbyć wspólne posiedzenie komisji. Więc mielibyśmy szalony
galimatias prawny.
Dalszych głosów w dyskusji nie było. Innych wniosków nie zgłoszono, zatem
Przewodniczący Komisji po wyczerpaniu porządku obrad, podziękował zebranym
i zamknął posiedzenie Komisji.
Ad.5
Zamknięcie posiedzenia.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Przewodniczący Komisji
Teodor Czubacki
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