
Protokół Nr 32/12
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 września 2012 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej listy obecności. Posiedzenie odbyło się w 
gabinecie Przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki  i trwało od godziny 13.20 do 
13.50.  Posiedzeniu  przewodniczył  radny  Paweł  Kolendowicz  Przewodniczący 
komisji, zaproponował następujący porządek posiedzenia: 
 
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej na sesję w dniu 13 września 
2012:

1) w sprawie wniesienie  skargi na uchwałę Nr 14/1044/2012 Kolegium RIO w 
Poznaniu  dotycząca  stwierdzenia  nieważności  uchwały  Nr  XXVIII/177/12 
Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania  finansowego  za  rok  2011  oraz  sprawozdania  z  wykonania 
budżetu gminy Trzcianka na 2011 r.

2)  w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Nr 14/1045/2012 Kolegium RIO w 
Poznaniu dotycząca stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/178/12 RM 
Trzcianki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium,

3) w  sprawie  wniesienia  skargi  na  zarządzenie  zastępcze  Wojewody 
Wielkopolskiego dotyczące stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady 
Miejskiej Trzcianki pana Andrzeja Ciji.

3. Zamknięcie posiedzenia.

Porządek został przyjęty bez uwag, przez aklamację. 

Przewodniczący  komisji  Paweł  Kolendowicz  stwierdził,  że  uczestniczył  w 
posiedzeniu  Kolegium  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu,  Kolegium 
rozpatrywało dwie uchwały: 

1) w sprawie wniesienie  skargi na uchwałę Nr 14/1044/2012 Kolegium RIO w 
Poznaniu  dotycząca  stwierdzenia  nieważności  uchwały  Nr  XXVIII/177/12 
Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania  finansowego  za  rok  2011  oraz  sprawozdania  z  wykonania 
budżetu gminy Trzcianka na 2011 r.

2)  w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Nr 14/1045/2012 Kolegium RIO w 
Poznaniu dotycząca stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/178/12 RM 
Trzcianki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium.

Stwierdzi, że  jedynym powodem uchylenia tych uchwał, było to, że w wyciągu z 
protokołu  z  posiedzenia  sesji,  przygotowanym  przez  panią  Marzenę  Domagałę 
zabrakło  zapisów,  zdaniem  RIO  w  Poznaniu,  mówiących,  że  przedstawiono 
sprawozdanie finansowe  i przeprowadzono dyskusję w tym temacie przed podjęciem 
uchwały o jego zatwierdzeniu.  Stwierdził, że po odbyciu sprawy w RIO w Poznaniu, 
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po uchyleniu uchwał Rady Miejskiej Trzcianki,  poświęcił trochę czasu i wyszukał 
protokoły z obrad  sesji absolutoryjnych w innych gminach naszego województwa 
(protokoły  są  do  wglądu  u  Przewodniczącego  Komisji).  Stwierdził,  że  w  tych 
protokołach  z  innych  gmin,  w niektórych  sesjach  jak  np.w Czarnkowie  czy  Pile 
Przewodniczący Rady w kwestii sprawozdania finansowego stwierdził, że brak jest 
chętnych radnych do zadawania pytań  celem uzyskania wyjaśnień, w związku z tym 
zadał  pytanie  i  poddał  pod  głosowanie,  kto  jest  za  przyjęciem  sprawozdania 
finansowego.  W protokołach z sesji tak było zapisane nie w jednej gminie lecz w 
wielu.  Przewodnicząca  Kolegium  Regionalnego  RIO  w  Poznaniu,  po  moim 
stwierdzeniu, że przeczytanie sprawozdania finansowego może trwać kilka godzin, 
odpowiedziała, że w Poznaniu czytają. Powiedział, że odnalazł protokół z obrad sesji 
absolutoryjnej  w  Poznaniu  i  w  nim  był  taki  zapis,  że  radni  Rady  Miejskiej  w 
Poznaniu  wykreślają  z  porządku  obrad  projekt  uchwały  o  zatwierdzeniu 
sprawozdania  finansowego.  Był  wniosek  Prezydenta  Grobelnego  poparty 
uzasadnieniem radcy prawnego urzędu. Natomiast radca prawny tego urzędu napisał 
w swoim uzasadnieniu, że jest bezzasadne podejmowanie uchwały  o zatwierdzeniu 
sprawozdania finansowego,  skoro tematem głównym jest przyjęcie sprawozdania z 
wykonania budżetu, którym elementem jest sprawozdanie finansowe, bo nie da się 
tego rozdzielić. Wszystko jest ok, i podaje się Poznań za przykład. Powiedział, że 
jako  szef  Komisji  Rewizyjnej  i  członkowie  komisji  powinni  zagłosować  za 
złożeniem odwołania, żeby wyjaśnić czy z takiego powodu jaki podano w Kolegium 
RIO,  można  uchylać  uchwały  naszej  gminy.  To,  że  nie  było  dyskusji  nad 
sprawozdaniem finansowym jest bzdurą, brakuje zapisu w tym wyciągu z protokołu, 
który dotarł  do RIO w Poznaniu,  że  rzeczywiście  się  coś takiego zdarzyło,  radni 
poświecili czas żeby sprawdzić jak to rzeczywiście wygląda. Pan Burmistrz będąc na 
Kolegium  stwierdził,  że  on  przedstawił  sprawozdanie  finansowe.  Kolegium 
skierowało pytanie do pana wiceprzewodniczącego M. Łuczaka, gdzie jest zapis o 
dyskusji  nad  sprawozdaniem  finansowym,  nie  wiedział,  bo  tego  nie  czytał,  bo 
protokół nie został przez Rade przyjęty. Wstydem byłoby przyznać rację RIO. Ze 
strony RIO nie było zarzutów   merytorycznych, tak stwierdziła pani Przewodnicząca 
Kolegium. 
Nikt  do  przedstawionej  przez  Przewodniczącego  informacji  nie  wniósł  uwag. 
Przewodniczący  komisji  poddał  pod  głosowanie,  kto  jest  za  pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały:
1) w sprawie wniesienie  skargi na uchwałę Nr 14/1044/2012 Kolegium RIO w 
Poznaniu  dotycząca  stwierdzenia  nieważności  uchwały  Nr  XXVIII/177/12  Rady 
Miejskiej Trzcianki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za rok 2011 oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka 
na 2011 r. Wynik głosowania: za 6, przeciwko 4. Głosowało 10 radnych.

2)      w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Nr 14/1045/2012 Kolegium RIO w 
Poznaniu  dotycząca  stwierdzenia  nieważności  uchwały  Nr  XXVIII/178/12  RM 
Trzcianki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium,Wynik głosowania: za 6, 
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przeciwko 4. Głosowało 10 radnych. 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  Komisja  Rewizyjna  tym  tematem  się 
zajmowała  i  wyraziła  opinię  negatywną,  stwierdziła,  że  mienie  spółki  nie  jest 
mieniem komunalnym, w związku z tym  nie ma postaw do wygaśnięcia mandatu. 
Należy  temat  dalej  wyjaśnić  i  zaskarżyć  do  sądu  decyzję  Wojewody,  który 
jednoznacznie rozstrzygnie czy myli się komisja czy też wojewoda.

3) w  sprawie  wniesienia  skargi  na  zarządzenie  zastępcze  Wojewody 
Wielkopolskiego  dotyczące  stwierdzenia  wygaśnięcia  mandatu  radnego  Rady 
Miejskiej  Trzcianki  pana  Andrzeja  Ciji.  Wynik  głosowania:  za  6,  przeciwko  4. 
Głosowało 10 radnych.

Na tym protokół zakończono, Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Protokółowała Przewodniczący komisji
/Maria Boduszek / /Paweł Kolendowicz /

3


