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Protokół nr 9/16 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

w dniu 18 maja 2016 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Kazimierza Czerniaka. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:00 

Godz. zakończenia – 15:25 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1) Kazimierz Czerniak – Przewodniczący Komisji 

2) Barbara Sikora – Z-ca Przewodniczącego Komisji (spóźniona) 

3) Ryszard Jaworski – Członek 

4) Aneta Bochenek – Członek 

5) Stanisław Łaniocha – Członek  

6) Arkadiusz Kosior – Członek 

7) Józef Pełka – Członek 

 

Nieobecni radni: Mirosław Kruszelnicki, Barbara Wójtowicz-Prusinowska. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko. 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

3. Analiza wykonania budżetu za 2015 rok. 

4. Sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Ad. 1. Otwarcia posiedzenia i przedstawienia porządku dokonał Przewodniczący Komisji     

K. Czerniak. 

Porządek przyjęto jednogłośnie nie wnosząc uwag.. 

W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” przyjęciem porządku – 6, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0.  

 

Ad. 2. Protokół nr 8/16 z dnia 15 marca 2016 r. przyjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” przyjęciem protokołu – 6, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 3. Skarbnik Gminy I. Johna-Rudko przedstawiła: 

 

(na posiedzenie przybyła spóźniona radna B. Sikora) 

 

 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok,  
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(za zgodą przewodniczącego Komisji radna B. Sikora opuściła posiedzenie) 

 

 informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 

 informację o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec, 

 sprawozdania finansowe. 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że na sesji absolutoryjnej złoży podziękowania za 

współpracę osobom, które przyczyniły się do realizacji zadań wynikających z planu 

finansowego. Zrozumiałe jest to, bo jest oczywiste, że nie realizuje zadań samodzielnie tylko 

przy pomocy kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników, ale też co jest 

niezmiernie istotne mając na uwadze miniony rok 2015 i pierwszy rok nowej kadencji przy 

współpracy z Radą Miejską, która może być współpracą konstruktywną, wspierającą dla 

realizacji zadań, a może być tak jak to odbierał ze strony p. Anety Bochenek Przewodniczącej 

Klubu Radnych, który obecnie nie istnieje, ale to nie ma znaczenia – działaniem 

destrukcyjnym, utrudniającym realizację zadań. Nieuprawniona krytyka w wielu obszarach, 

bardzo zła komunikacja z mieszkańcami, w związku z tym ma pytanie do radnej A. Bochenek 

– jak ocenia w przedmiocie dyskusji, która w tej chwili się toczy, swoje wystąpienie jako 

Przewodniczącej Klubu, które było krytyczne w stosunku do projektu budżetu, który był 

przedłożony w grudniu 2015 roku? Czy jest zadowolona ze swojego wystąpienia, czy 

dostrzega jakieś pozytywy w realizacji zadań budżetu i współpracy, czy być może kolejny raz 

uchylą się od odpowiedzialności i będą głosować wstrzymując się od decyzji, a oczywiście 

szeroko i krytycznie komentując zadania, które są przedstawiane w mojej ocenie i opinii w 

sposób niewłaściwy, nierzetelny, niesumienny. Tak rozumie idee samorządu, że nie tylko on 

odpowiada na pytania, bo jednak odpowiadał w znacznej mierze i każdy ma swoją rolę za 

realizację zadań wobec mieszkańców. Chciałby poznać opinię i zdanie jeśli radna to 

wystąpienie pamięta, bo było czytane z kartki, być może nie przygotowane samodzielnie, w 

związku z tym warto byłoby poznać ocenę i opinię. 

 

Radna A. Bochenek odniosła się do wypowiedzi Burmistrza – po pierwsze prosi, aby nie 

zwracać się do niej jako przewodnicząca klubu bo tego klubu nie ma, a po drugie jak się 

odnosi do budżetu, do całokształtu to jest jej prywatna sprawa i cały czas zarzucanie (teraz 

mówi o swojej osobie) braku chęci współpracy to tak nie do końca jest prawdą i Burmistrz o 

tym dobrze wie, bo do niej też dochodzą słuchy. Jest to nieładne ze strony Burmistrza 

ponieważ Burmistrz powinien otwarcie do niej powiedzieć, czy do jej koleżanek, czy 

kolegów o co tak naprawdę chodzi, wyrazić chęć w ogóle rozmów jakichkolwiek. A to, że 

ktoś ma swoje zdanie to jeszcze nie znaczy, że jest tą osobą niedobrą, której nie powinno się 

szanować i odbiera to też, nie chce to brzydko wyrazić, ale troszeczkę jako oczernianie, bo do 

wielu osób na jej temat Burmistrz się wypowiadał. Prosiłaby o powiedzenie prosto w oczy, a 

swoje zdanie ma i ma prawo głosu i nikt jej tego nie odbierze.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak poparł wypowiedź Burmistrza, bo to była wypowiedź  

jako Przewodniczącej wtedy Klubu Radnych, także są to dwie różne sprawy jako 

przewodnicząca i jako radna.  

 

Burmistrz R. Relich zwrócił się do radnej Bochenek informując, że nie odpowiedziała na jego  

pytanie, bo pyta o wystąpienie publiczne, nie prywatne, bo radni pełnią funkcje i role 

publiczne i odpowiedź, że jest to prywatna sprawa jest niesatysfakcjonująca. Dla pracy Rady 

jako organu kolegialnego i to odniesienie do przepisów i obowiązków nie ma nic wspólnego. 

Uważa, że każdy łącznie z nim ma prawo poznać opinię radnej wyrażoną słownie, bądź 

pisemnie w stosunku i w odniesieniu do wykonanych zadań. A pyta konkretnie o relację, czy 



3 

 

porównanie do wystąpienia, które miało miejsce w toku dyskusji nad projektem w czasie 

sesji, która odbyła się w grudniu ubiegłego roku. Do dalszej części nie będzie się wypowiadał 

może tylko powiedzieć, że to jest nieuprawnione, ale plotkami się nie zajmuje i w związku z 

tym trudno to komentować. Ponowił pytanie. 

 

Radna A. Bochenek odpowiedziała, że na to pytanie odpowie na sesji. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji K. Czerniak poinformował o pozytywnej opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z 

wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok, która na prośbę radnego R. 

Jaworskiego została odczytana. 

 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta 

Nowogrodziec za 2015 rok. 

W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” opinią pozytywną – 5, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 1. 

 

Ad. 4.  
 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak powrócił do wniosku Komisji z ostatniego posiedzenia 

w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XII/71/15 z dnia 

16 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skarg na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i 

Sportu w Nowogrodźcu. 

Poinformował, że zgodnie z pismem Przewodniczącej Rady należy podać przyczyny 

ponownego rozpatrzenia sprawy.  

Następnie przypomniał jak ta sprawa wyglądała. Podczas obecności p. Dyrektor i pewnym 

wyjaśnieniom niektórzy radni, którzy dopiero pierwszy raz wyjaśnień tych słuchali zmienili 

swoją decyzję i na podstawie tego złożony został wniosek o przygotowanie uchwały. Uważa, 

że należałoby wypracować stanowisko dlaczego tak postąpiono, czy wiele wątków zostało 

wprowadzonych, wyjaśnionych radnym. Tematem było jak postępować przy organizowaniu 

imprez masowych, czy organizować przetargi, czy wyłaniać wykonawców cateringowych w 

trakcie.  

 

Radny S. Łaniocha powiedział, że gdyby dyrektor postąpiła inaczej to zerwałaby warunki 

umowy z firmą, która obsługiwała imprezy i dlatego uważa, że jest to bezzasadne.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak powiedział, że złożymy wniosek ponownie i 

skierujemy do Komisji Rewizyjnej o ponowne przeanalizowanie tej skargi i ewentualne 

ustosunkowanie się na podstawie nowych dowodów, czy nowych oświadczeń. 

 

Radna A. Bochenek poinformowała, że z uzyskanych informacji członkowie Komisji 

Rewizyjnej podtrzymują swoje stanowisko. 

 

Wywołany przez Przewodniczącego Komisji radny R. Jaworski stwierdził, że swoje zdanie 

powiedział na poprzedniej Komisji.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zwrócił się z zapytanie, czy mógłby powtórzyć? 

 

Radny R. Jaworski odpowiedział, że nie zapisał i nie nagrał i powtórzyć nie może.  
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Radny A. Kosior poinformował, że na poprzednim posiedzeniu obecnych było 7 członków 

komisji i wszyscy byli „za”. Uważa, że nie ma nad czym dyskutować. 

 

Radny R. Jaworski powiedział, że trzeba przygotować projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak powiedział, że należy wniosek umotywować.  

 

Burmistrz R. Relich zasugerował – Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym organu 

stanowiącego jakim jest Rada Miejska. Rozpatruje skargi na kierowników jednostek 

organizacyjnych. Z uwagi na poruszane nowe okoliczności, nowe fakty, oświadczenia stron, 

które są (tak sądzi) dzisiaj większe pod względem informacji – zasadne jest w formie wniosku 

przekazanie sprawy ponownie Komisji Rewizyjnej, która przeprowadzi postępowanie 

kontrolne i w zależności od ostatecznej oceny przedstawi Radzie rekomendację czy zasadne 

jest z uwagi na te przesłanki, które w części wymienił rekomendowanie uchwały o uchyleniu 

uchwały jako skargi, która w ocenie może być nieuzasadniona, albo tak jak radna Bochenek 

powołując się na rozmowę z członkami Komisji, proszę nie odbierać tego źle, ale to jest taki 

klucz nie prywatne tylko związane z rolą radnego, być może nie zmieni stanowiska i utrzyma, 

że skarga jest zasadna. W zależności od ostatecznej decyzji Rada Miejska opracuje 

samodzielnie za zgodą Przewodniczącej Rady i przedstawi wiążący projekt uchwały w 

sprawie sposobu rozpatrzenia skargi i zmieni swoje stanowisko bądź pozostawi stanowisko, 

które zajęła w pierwotnej uchwale. Na pewno osobą zainteresowaną jest Dyrektor Gminnego 

Centrum Kultury i Sportu, który z uwagi na okoliczności i postępowania, które się toczą z 

powództwa cywilnego czy powództwie karnym uzyskuje satysfakcjonujące wyroki w obronie 

dobrego imienia i poszanowania interesu jakim jest ochrona dóbr osobistych wydaje się, że 

jest to choćby jedna z przesłanek, aby Rada pochyliła się nad problemem. 

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak powiedział, że należy wystąpić ponieważ na ostatniej 

Komisji podczas dyskusji zauważono, że powinny być robione przetargi co do cateringu w 

danych imprezach tak, że to zostaje nie zmienne tak jak w zeszłym roku, czyli to by były dwie 

sprawy wykluczające się. W jednej fazie Komisja Rewizyjna przedstawia, że skarga p. 

Jaworskiej jest zasadna, czyli miała prawo uczestniczyć w tej imprezie, a na Komisji 

Budżetowej stwierdza się, że p. Dyrektor robiła to według prawa nie dopuszczając w danym 

momencie firmę zewnętrzną. Zadał pytanie, czy komisja składa wniosek do Komisji 

Rewizyjnej o ponowne rozpatrzenie tej skargi w wyniku nowych okoliczności? 

 

Radny R. Jaworski powiedział, że Komisja Rewizyjna podejmuje wnioski, uchwały 

podejmuje Rada i każda komisja może wnioskować do Rady na sesję i każdy radny ma prawo 

zgłaszać projekty uchwał. Będziemy bić pianę i znowu do Komisji Rewizyjnej, która pewnie 

podtrzyma swój wniosek. Uchwałę i tak podejmuje Rada. Można złożyć drugi wniosek do 

Rady i Rada przegłosuje.  

 

W wyniku dyskusji Komisja ponownie wnioskuje o przygotowanie projektu uchwały w 

sprawie uchylenia uchwały nr XII/71/15 z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skarg 

na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.  
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Uzasadniając tym, iż ponowne rozpatrzenie spowodowane jest nowymi okolicznościami.      

W ocenie Komisji Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu działała zgodnie                   

z obowiązującym prawem. W wyniku ogłoszonego zaproszenia do składania ofert zgodnie      

z ustawą Prawo Zamówień Publicznych została wyłoniona najkorzystniejsza oferta na 

świadczenie usług cateringowych i stąd nie można było dopuścić innych firm do świadczenia 

usług.   

 

W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” wnioskiem – 6, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” 

– 0. 

 

Innych tematów nie zgłoszono wobec tego Przewodniczący Komisji K. Czerniak o godz.  

15:25 zamknął posiedzenie.  
 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 

 

      Jolanta Janeczko                                                                      Kazimierz Czerniak 

 

Podinspektor ds. obsługi                                                             Przewodniczący Komisji 

      Rady Miejskiej 

                                                                                                      

 


