PROTOKÓŁ Nr 2/2019
z posiedzenia Rewizyjnej
w dniu 27 lutego 2019 roku
Lista obecności członków komisji oraz osób uczestniczących w posiedzeniu komisji
w załączeniu.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 27 lutego 2019 roku o godz. 16
Przewodniczący Komisji – Teodor Czubacki.

00

otworzył

Powitał zgromadzonych, stwierdził prawomocność obrad, po czym odczytał
porządek posiedzenia przesłany w materiałach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie posiedzenia.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.
Przydział członków Komisji do Zespołów kontrolnych.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Uwag do proponowanego porządku nie było. Komisja jednogłośnie – 6 głosami „za”
przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia, po czym przystąpiono do jego realizacji.
Ad.3
Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji, który przedstawił członkom Komisji propozycję
planu pracy Komisji na rok 2019. Podkreślił, że co prawda na sesji Rady Miasta
deklarował kontrolę Biblioteki Miejskiej i Lubartowskiego Ośrodka Kultury, jednak
z uwagi na fakt, że nie wiadomo jest, jak potoczą się losy z centralizacją tych jednostek,
za wcześnie jest na przeprowadzanie kontroli w tych jednostkach. Zatem, jeśli – jak
mówił – będzie taka konieczność, owe kontrole zostaną przeprowadzone w roku
przyszłym.
Następnie odczytał członkom komisji przygotowany i przedstawiony plan pracy komisji
na rok 2019. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych pytań i uwag do odczytanej propozycji.
Poprosił, aby w punkcie 1 do przedłożonej propozycji planu pracy zmienić treść zapisu
z „(Termin 30 kwietnia 2019 r.)” na zapis w brzmieniu (termin do 30 kwietnia 2019 r. )”.
W dalszej kolejności omówił zasadność uwzględnienia każdego z proponowanych
tematów w planie pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok, po czym otworzył dyskusję
w omawianym punkcie.
W otwartej dyskusji głos zabrali:

Burmistrz Miasta KRZYSZTOF PAŚNIK, który w swojej wypowiedzi zaznaczył, że istnieje
wiele zagrożeń, które mogą spowodować opóźnienia, czy nawet brak możliwości
odbywania rozgrywek meczowych przez grupy młodzieżowe na boisku Lewartu.
Jedną z nich jest niedostarczenie kontenerów szatniowych. Podkreślał, że co prawda
prosił o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji Dyrektora MOSIR-u, jednak ten oznajmił, że nie
widzi żadnych niebezpieczeństw.
Inna kwestia, inne zagrożenie, związane jest z inwestycją, bo termin zakończenia
inwestycji został podany na sierpień b.r. Jednak poziom zaawansowania prac, który
widać na stadionie, a mianowicie wstrzymanie prac budowlanych, pomimo faktu, iż
w ostatnim czasie były dogodne warunki atmosferyczne i można było wiele prac
wykonać, też nie pozostaje bez znaczenia.
Przypomniał, że kontenery szatniowe powinny być postawione do września 2018 roku,
tymczasem do chwili obecnej w ogóle ich nie ma. Ponadto już w roku ubiegłym boisko
zostało dopuszczone warunkowo do rozgrywek i dalej pomimo monitów, interwencji
Lubelskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w tym zakresie, nic nie zostało zrobione.
W związku z tym za chwilę może się okazać, że nadal nie będzie możliwości
prowadzenia jakichkolwiek rozgrywek i treningów na naszym boisku.
W związku z powyższym zwrócił się do radnych z prośbą, aby doglądać inwestycji
i przyglądać się temu, jak to funkcjonuje i jakie są postępy prac.
Radny KRZYSZTOF ŻYŚKO odnosząc się do wypowiedzi Burmistrza mówił:
- Ale kwestia baraków nie stanowi chyba jakiegoś wielkiego problemu, jak rozumiem.
Burmistrz KRZYSZTOF PAŚNIK
Też mi się tak wydaje. Oczywiście, że tak. Wykonawca, z tego, co mam wiedzę nie
przywoził baraków, bo były w długim okresie tłumaczenia, ustalanie bodajże materiału,
z jakiego byłyby wykonane te baraki, jaki kolor farby na tych barkach, itd. I to trzeba
sprawdzić, bo mi Pan Dyrektor pomimo, że jestem organem nadzoru, zdawkowo
odpowiadał na moje pisma. Nawet na ostatnie pismo, które wysłałem, żeby przedstawił
postęp inwestycji, gdzie jest zagrożenie, że boisko nie będzie dopuszczone, nie
odpowiedział na to pytanie w ogóle. Wiem, co z tym zrobię, tylko musimy wszcząć
kontrole i sprawdzić, jak wygląda poziom inwestycji. Oczywiście z Urzędników będzie
osoba z działu inwestycji, która też może się w to zaangażować. Według Statutu mam
prawo przeprowadzić kontrole, jako organ nadzoru i też to uczynię, ale prosiłbym
Państwa radnych …, chciałbym, żeby wszyscy radni znali powagę sytuacji i wyniki
kontroli żeby były znane wszystkim radnym, bo to jest nas wszystkich problem, ponad
podziałami politycznymi.
Radny PIOTR KUSYK
Rozumiem, że pozwolenie na budowę i postawienie tych baraków jest. Przyłącze i grunt
jest przygotowany, bądź nie … ( wtrąca Burmistrz: O to właśnie chodzi, że powinien być.)
Czyli nie jest przygotowany pod postawienie baraków?

Burmistrz KRZYSZTOF PAŚNIK
Z tego, co widzimy, to najprawdopodobniej nie do końca. Mamy już wiosnę, rozgrywki
ruszają w marcu, a my nie mamy …. ( przerywa radny KRZYSZTOF ŻYŚKO: Czyli
podejrzenie jest, że nie stać jest MOSiR-u na zakup tych kontenerów?) Nie, te kontenery
według wykonawcy są gotowe…, natomiast Pan Inspektor nadzoru wstrzymał prace
budowlane, więc tam nic nie może działać. Mogą tylko dowozić materiały. Nie mogą
prowadzić innych prac budowlanych, bo Pan Inspektor nie wyraził na to zgody.
Radna ANNA KUSZNER
A Pan Inspektor podał jakiś powód?
Burmistrz KRZYSZTOF PAŚNIK
Nie, no właśnie różne tutaj opinie się przewijają, dlatego też prosiłbym, żeby to ustalić
szczegółowo. My też oczywiście ze swojej strony zamierzamy to zrobić. Chodzi
o to, żeby jakby dwutorowo wszystkie elementy sprawdzić….
Zagrożenie, jest bardzo poważne, bo my, jako organ nadzoru, Pan Dyrektor tak
naprawdę, – bo on jest za to odpowiedzialny – za upoważnienia stosowne do
przeprowadzania tej inwestycji. I poprzez wstrzymanie prac budowlanych, czy też Pan
Inspektor z Jego ramienia spowodował jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie, nie
możemy naliczyć, tzn. Pan Dyrektor nie może naliczyć kar za niedotrzymanie terminów
realizacji inwestycji… A tej firmie moim zdaniem należą się kary.
Radny KRZYSZTOF ŻYŚKO
Rozmowy z Inspektorem jakieś prowadzone były?
Burmistrz KRZYSZTOF PAŚNIK
Pan Inspektor na ostatniej Komisji Planowania Przestrzennego był – Pan Dyrektor i Pan
Inspektor i przedstawiciel ze strony firmy Gretasport – głównego wykonawcy i Pan
Gilowicz ze strony MOSiR-u. Każdy miał swoje racje i bodajże skończyło się na rodzaju
podbudowy pod płytę trawiastą, że według projektu jest to podbudowa niedostosowana
do tego typu boisk trawiastych, bo tutaj też … myślę, że to w toku kontroli wyjdzie, że
projekt był na zasadzie kopiuj – wklej, czyli podbudowy pod boisko sztuczne,
skopiowano trawiaste i dlatego też nasz Inspektor twierdzi, że tak nie może być.
Z firmy Gretasport mają ekspertyzę, że może być, albo odwrotnie – powiem szczerze, że
troszeczkę w tym zakresie …, powinni specjaliści tym się zająć, a efekt mamy taki, że
boisko jest rozgrzebane, nieprzygotowane i najprawdopodobniej nie będzie
dopuszczone do rozgrywek grup młodzieżowych. Taki mamy efekt działalności naszej
inwestycji.
Radny TEODOR CZUBACKI
Czyli ten termin do 30 kwietnia jest taki optymalny, prawda? Czyli im szybciej, tym
korzystniej dla piłkarzy, którzy będą tam trenować, tak?

Burmistrz KRZYSZTOF PAŚNIK
Ja, jak mówię, ze swojej strony podejmę jakieś działania. Nawet już jutro, w piątek,
w poniedziałek, pierwsze jakieś decyzje w tym zakresie zostaną podjęte, bo nie możemy
czekać. Musimy coś robić, a jest ogólne zadowolenie w MOSiR-ze, że jest dobrze
wszystko, a finał jest taki, że za chwilę dzieci nie będą miały, gdzie grać. Bynajmniej nie
w Lubartowie…, a miasto tak duże nie może sobie na to pozwolić.
Na koniec dyskusji w omawianym punkcie dotyczącym planu pracy Komisji na rok 2019,
głos zabrał radny PIOTR KUSYK, który zaznaczył, że cieszy Jego fakt, że punkt dotyczący
kontroli II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie, pod względem
lokalowym, w związku ze zmiana siedziby placówki, znalazł się w planie pracy Komisji
Rewizyjnej na rok 2019. Zaznaczył, że ponieważ nie został zrealizowany w poprzedniej
kadencji, a sprawa jest ważna, powinno się sprawdzić, jak funkcjonuje II Liceum
w nowym lokalu.
Dalszych głosów w dyskusji nie było, zatem Komisja przystąpiła do wydania opinii
w punkcie dotyczącym przyjęcia planu pracy Komisji na rok 2019.
Pod głosowanie poddany został omówiony projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na
rok 2019. Przewodniczący Komisji odczytał w całości przyjmowany plan pracy Komisji
Rewizyjnej na 2019 rok łącznie z wniesionymi autopoprawkami, po czym otworzył
procedurę głosowania.
W głosowaniu, Komisja jednogłośnie – 6 głosami „za” przyjęła zaproponowany plan
pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. ( przyjęty plan pracy Komisji w załączeniu)
Następnie przystąpiono do kolejnego punktu porządku posiedzenia.
Ad. 4
Przydział członków Komisji do Zespołów Kontrolnych.
Przewodniczący Komisji zaproponował podział 7 osobowego składu komisji na dwa
Zespoły kontrolne – jeden czteroosobowy, zaś drugi trzyosobowy.
Członkowie Komisji sprzeciwu nie wnieśli, zatem Komisja ustaliła nw. składy osobowe
zespołów do przeprowadzenia kontroli ujętych w planie pracy komisji Rewizyjnej na
2019 rok.
Do przeprowadzenia kontroli w zakresie kontroli wydatków inwestycyjnych oraz
gospodarki finansowej MOSiR , wytypowani zostali:
1.
2.
3.
4.

Teodor Czubacki
Anna Kuszner
Wojciech Osiecki
Krzysztof Zyśko

– Przewodniczący Zespołu
– Członek Zespołu
– Członek Zespołu
– Członek Zespołu

Natomiast do przeprowadzenia kontroli II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja
w Lubartowie, pod względem lokalowym, w związku ze zmiana siedziby placówki
z ul. 1 –go Maja na ul. Lubelską, wyznaczono następujące osoby:
1. Beata Pasikowska
2. Piotr Kusyk
3. Renata Mazur

– Przewodnicząca Zespołu
– Członek Zespołu
– Członek Zespołu

Wszyscy radni wyrazili zgodę na udział w pracach poszczególnych Zespołów.
Kolejnym punktem porządku posiedzenia był pkt. 5.
Ad. 5
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
Radnym przedłożony został protokół Nr 1/2018 z dania 12 grudnia 2018 roku.
Uwag do protokołu nie wniesiono.
W głosowaniu, Komisja jednogłośnie – 6 głosami „za” przyjęła ww. protokół.
Ad. 6
Wolne wnioski.
Wolnych wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Komisji po wyczerpaniu
porządku obrad, podziękował zebranym i zamknął posiedzenie Komisji w dniu 27 lutego
2019 roku.
Ad.7
Zamknięcie posiedzenia.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Przewodniczący Komisji
Teodor Czubacki

