
Protokół  Nr   II /14

Z  posiedzenia  Komisji   Rewizyjnej Rady  Miejskiej  w  Bobowej,

odbytego w dniu 19 grudnia 2014 r.  w  sali obrad Urzędu  Miejskiego 

w Bobowej.

       Komisję  rozpoczęto  o  godzinie  09.00,  a  zakończono  o   godzinie  10.30.

                W  posiedzeniu udział  wzięło 5 członków 

Komisji Rewizyjnej  wg załączonej listy obecności.

Komisji  przewodniczyła Przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej radna Pani  Maria 

Zarzycka.

Przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej radna Pani  Maria Zarzycka po  powitaniu 

wszystkich  obecnych   przedstawiła   proponowany   porządek  posiedzenia, poddając 

go pod głosowanie w wyniku którego porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Porządek posiedzenia :

1. Wypracowanie stanowiska  Komisji  Rewizyjnej  w sprawie  skargi  na  Burmistrza 

Bobowej.

2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/02 Rady Gminy 

Bobowa z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowa.

3. Wolne wnioski.

Ad.  1   Przewodnicząca  Komisji   Rewizyjnej  radna  Pani   Maria  Zarzycka 

poinformowała,  Ŝe  do  Rady  Miejskiej  wpłynęła  skarga  Pana  Macieja  Rysiewicza 

na działalność Burmistrza Bobowej.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  radny  Pan  Stanisław  Tabiś  odczytał  złoŜoną 

skargę na działalność Burmistrza z dnia 4 grudnia 2014r. Następnie odczytał złoŜone 

w tej sprawie pismo Pana Burmistrza z dnia 11 grudnia 2014r. 

Przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej radna Pani  Maria Zarzycka podziękowała 

za przedstawienie złoŜonych pism. Następnie otwarła dyskusje. 
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Radny  Pan  Bogdan  Krok  podkreślił,  Ŝe  dotacja  którą  otrzymało  Stowarzyszenie 

Twórczości  Regionalnej  w  Bobowej,  była  dotacją  uzupełniającą  wkład  własny 

do  dotacji  otrzymanej  z  Urzędu  Marszałkowskiego.  Dotacja  została  przeznaczona 

na  organizację  Festiwalu.  Podkreślił,  Ŝe  nie  została  ona  przeznaczona  na  występ 

zespołu. 

Radny  Pan  Józef  Zięba uwaŜa,  Ŝe  skarga  Pana  Rysiewicza  jest  całkowicie 

bezzasadna i wnioskuje o odrzucenie jej w całości. 

Radny Pan Ryszard Forczek zauwaŜył, Ŝe po odczytaniu skargi moŜna mieć pewne 

wątpliwości, ale wyjaśnienia Pana Burmistrza dokładnie odpowiadaj na kaŜdy zarzut 

i potwierdzają bezzasadność skargi. UwaŜa, Ŝe na takie imprezy jest zapotrzebowanie. 

Wnosi o odrzucenie skargi. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  radny Pan Stanisław Tabiś podkreślił,  Ŝe Rada 

w poprzedniej kadencji była na bieŜąco informowana o podejmowanych działaniach 

i  podejmowała  uchwały  w  sprawach  udzielanych  dotacji  i  wsparcia  organizacji 

Festiwalu. UwaŜa, Ŝe impreza, która odbyła się na Bobowskim rynku była poŜądana 

przez mieszkańców. 

Burmistrz  poinformował,  Ŝe  na  ręce  Przewodniczącego  Rady  złoŜył  obszerne 

wyjaśnienia  w  tej  sprawie,  z  treścią  których  Komisja  została  zapoznana. 

Był  zwolennikiem  tego,  aby  podczas  Festiwalu  wystąpił  jakiś  znaczący  zespół 

poniewaŜ  mieszkańcy  wielokrotnie  o  to  wnioskowali.  Działania  te  zostały  podjęte 

z  nakierowaniem  głównie  na  ludzi  młodych.  Podkreślił,  Ŝe  Urząd  działa  zgodnie 

z prawem.

Przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej radna Pani  Maria Zarzycka poinformowała, 

Ŝe po zapoznaniu się z całą dokumentacją w sprawie sporządzone zostało stanowisko 

Komisji Rewizyjnej, które odczytała i  poddała pod głosowanie. 

Radny Pan Bogdan Krok odniósł się do fragmentu dotyczącego udzielonej dotacji 

dla  Stowarzyszenia  uwaŜając,  Ŝe  jest  źle  sformułowane.  Następnie  sam  odczytał 

fragment  stanowiska  Komisji  i  uznał  zapis  za  poprawny,  gdyŜ  wcześniej 

go źle zrozumiał. 

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  radna  Pani  Maria  Zarzycka  przedłoŜyła 

stanowisko do ponownego odczytania, w wyniku którego uznano zapis za poprawny 

i  dobrze  sformułowany.  Następnie poddała  stanowisko  Komisji  pod  głosowanie. 

Komisja  jednogłośnie  uznała  skargę  Pana  Macieja  Rysiewicza  za  bezzasadną, 
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a członkowie Komisji złoŜyli podpisy pod przedstawionym stanowiskiem w sprawie. 

W związku z powyŜszym Komisja wystąpiła do Rady Miejskiej z projektem uchwały 

o uznanie  skargi  za bezzasadną.  Projekt  uchwały został  podpisany przez  członków 

Komisji i przedłoŜony Radzie Miejskiej.

Ad. 2  Przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej radna Pani Maria Zarzycka odczytała 

projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany 

Uchwały  Nr  II/5/02  Rady  Gminy  Bobowa  z  dnia  12  grudnia  2002r.  w  sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Bobowa. 

Burmistrz  wyjaśnił,  Ŝe  projekt  uchwały ma  na  celu  dokonanie  stosownych  zmian 

w Statucie Gminy w związku z utworzeniem jednostki organizacyjnej. 

Przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej radna Pani  Maria Zarzycka  poddała pod 

głosowanie  projekt  w/w  uchwały,  który  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez 

wszystkich członków Komisji. 

Ad.  3  Burmistrz  poinformował  o  sprawach  bieŜących  m.in.  nowej  nawierzchni 

asfaltowej na drodze wojewódzkiej, wyjeździe do Warszawy w sprawie  utworzenia 

w Bobowej szkoły muzycznej II stopnia oraz imprez kulturalnych i ochrony zabytków. 

Następnie  poinformował  o  złoŜonym  wniosku  na  remont  Kościoła  Św.  Zofii 

i  załoŜeniach  programu,  wykonanym  chodniku,  pracach  na  stadionie  sportowym 

i  trwających  pracach przy budowie  obwodnicy.  Wykonany równieŜ  został  odcinek 

sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Siedliskach. Trwają prace nad przygotowaniem 

strefy  aktywności  gospodarczej,  która  będzie  bardzo  waŜna  dla  naszej  Gminy. 

Wspomniał równieŜ o planach dotyczących rekreacyjnego zagospodarowania terenu, 

jak równieŜ filmu na temat Chasydów i Synagogi w Bobowej. 

Przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej radna Pani Maria Zarzycka podziękowała 

za przedłoŜone informacje. 

Radny  Pan  Bogdan  Krok zabrał  głos  w  sprawie  umieszczenia  koszy  na  śmieci 

w niektórych miejscach w Bobowej. 

Burmistrz poinformował, Ŝe zostało zakupionych kilkanaście koszy na śmieci, które 

zostały  zamontowane  na  terenie  Bobowej.  JeŜeli  jest  potrzeba  zwiększenia  ilości 

koszów naleŜy zwrócić się do Sołtysa Bobowej, aby zakupił je z funduszu sołeckiego. 

Nadmienił o finansowanych nagrodach w konkursach ekologicznych, mając nadzieję, 

Ŝe będą one podnosić świadomość uczniów w zakresie ochrony środowiska. PrzekaŜe 

sprawę  do  odpowiedniego  Referatu,  który  w  uzgodnieniu  z  Sołtysem  zajmie 
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się sprawą. W temacie Synagogi odpowiedział, Ŝe właścicielem jest Gmina Wyznania 

śydowskiego i tam naleŜy się zwracać w sprawach jej udostępnienia. Zwrócił uwagę 

na stan cmentarza Ŝydowskiego. 

Radny Pan Bogdan Krok równieŜ zwrócił uwagę na stan cmentarza, który jest coraz 

bardziej zakrzewiony. UwaŜa, Ŝe stan cmentarza i synagogi odbija się na Gminie. 

Burmistrz zauwaŜył, Ŝe naleŜy informować osoby zwiedzające, kto jest właścicielem 

i kto opowiada za taki stan, gdyŜ Gmina nie ma na to wpływu. Przypomniał, Ŝe podjął 

starania, aby doprowadzić prąd do cmentarza. 

PoniewaŜ  nikt  więcej  nie  zabrał  głosu,  a  porządek  obrad  został  wyczerpany 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  radny  Pan Stanisław Tabiś  podziękował 

wszystkim za udział  i zamknął posiedzenie komisji. 

 
     Protokołowała                                                            Przewodnicząca Komisji 

  Karolina Chmura-Urbaś                                                      Maria Zarzycka 
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