
UCHWALA Nr 310/XXXIV/13

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 wrzesnia 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na dziaialnosc BurmistrzaMiasta i Gminy
Chorzele.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z pozn. zm.) w
zwiazku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
Post?powania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) Rada
Miejska w Chorzelach uchwala co nastcpujc :

§1.

Po zapoznaniu si? ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, uznaje si? skarg? z dnia 8
lipca 2013 roku skierowana^ do Rady Miejskiej w Chorzelach na dziaialnosc
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele wniesiona^ przez grup? mieszkancow Gminy
Chorzele za bezzasadnq .

§2.

Uzasadnienie uchwary stanowi zalacznik nr 1, stanowiacy integrator cz?sc uchwary.

§3.

Zobowiazuje si? Przewodnicz^cego Rady Miejskiej w Chorzelach do
poinformowania jednej z osob skarzacych wyznaczonej do korespondencji o
rozstrzygnieciu wynikajacym z niniejszej uchwary.

§4.

Uchwala wchodzi w zycie z dniempodjecia.



Zalacznik Nr 1 do Uchwary 310/XXXIV/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 wrzesnia 2013 roku

UZASADNIENIE

Do Rady Miejskiej w Chorzelach wpr/nQla skarga z dnia 8 lipca 2013 roku
wniesiona przez grupe. mieszkancow Gminy Chorzele na dziaialnosc Burmistrza Miasta i
Gminy Chorzele w przedmiocie zasadnosci wydawania srodkow publicznych w okresie od
01.01.2011 r. do 31.07. 2013 r. Podpisana pod skarga grupa 14 osob zarzucala
Burmistrzowi w glownej mierze dokonanie kosztownej reorganizacji pracy Urzedu i
wydatkowanie pieniedzy publicznych na wydatki zwiazane z ta^ reorganizacji oraz
prowadzonymi inwestycjami gminnymi.

Powyzsza skarga zostala przekazana do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Chorzelach w celu dokladnego zbadania zasadnosci skargi oraz wypracowania stosownego
stanowiska.

W trakcie post^powania Komisja Rewizyjna dokonala analizy dokumentacji
przedstawionej przez obie strony oraz wysluchata wyjasnieh p. Reginy Grzelak (Zaste^pcy
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele), p. Andrzeja Kowalewskiego (Sekretarza Miasta i
Gminy Chorzele), p. Marii Tulowieckiej (Podinspektora do spraw ksiejowosci oswiatowej w
UrzQdzie Miasta i Gminy Chorzele), p. Marty Dr^zek - Wudkiewicz (Podinspektora do spraw
administracji oswiatowej w Urzedzie Miasta i Gminy Chorzele). p. Andrzeja Gozdziewskiego
(Podinspektora do spraw inwestycji i zamowien publicznych) i p. Slawomira Taborskiego
(pracownika Urzedu Miasta i Gminy w Chorzelach zatrudnionego na stanowisku
konserwatora-kierowcy w Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chorzelach).

Komisja Rewizyjna ustalila nast<?pujace fakty:

1. Nieprawdziwym bylo stwierdzenie jakoby Rada Miejska i Komisja Rewizyjna
lekcewazyty skargi obywateli dotyczace pracy Burmistrza. Wszystkie skargi, ktore
wpfyn$ty, zostaly przeanalizowane i najpierw Komisja Rewizyjna, a pozniej Rada
Miejska zajmowaly w ich sprawie stanowisko, co osoby podpisane pod skarga m.in.
czterech radnych powinny wiedziec, gdyz braly udzial w glosowaniu.

2. Nieprawda. jest, ze Burmistrz przegrala w Sa^dzie Pracy wszystkie sprawy i wyplacata
pracownikom odszkodowania. W rzeczywistosci Burmistrz w stosunku do 4
pracownikow (Pah: A. Sieruta, B. Malihska, E. Siedlecka i Pana S. Fra^czek) nie
przegrala spraw sa^dowych, zawarta ugody na ich wniosek. Tylko w stosunku do 1
pracownika (Pana A. Krawczyka) sad orzekl o odszkodowaniu, wynagrodzeniu za
prace. i wyrownaniu odprawy pienie.znej. Na odszkodowania z budzetu dla 5 osob
wydatkowano kwote. 54.706,36 zl, a ponadto dla Pana Krawczyka na wyrownanie
wynagrodzenia - 6.900 z\ i na odprawy pieni^zna. - 6.900 zl. Z powyzszej kwoty,
wie.cej niz polowe., tj. 31.452 z\ wyplacono Panu Andrzejowi Krawczykowi. Panu
Krawczykowi odprawe. z tytulu wynagrodzenia powie.kszono o 100% premii, o ktora.

l



dodatkowo ubiegal sie. w sadzie. Pan Krawczyk - jako kierownik kancelarii glownej
(stanowisko pomocnicze, obslugi) - mial obok wynagrodzenia - przyznana. przez
poprzednika p. Szczepankowskiej premie, w wysokosci 100% wynagrodzenia
wyplacana, obowiazkowo co miesia^c. W chwili wyplacenia odprawy pracownik ten
przebywal na 2-letnim urlopie bezplatnym, a zgodnie z Regulaminem
wynagradzania Urzedu Miasta i Gminy w Chorzelach premie przyznaje sie za czas
efektywnej pracy. Pani Burmistrz uznala wiec, ze wyplata premii bylaby sprzeczna z
obowiazujacym regulaminem. Zasadnym wiec bylo, aby w tej sprawie stanowisko
zajaj sad. Ciekawym jest fakt, ze radni poprzedniej kadencji podpisani pod
analizowana. skarga. nie widza. w zasadach zatrudnienia p. Krawczyka marnowania
srodkow publicznych.
Komisja Rewizyjna ocenila reorganizacje Urzedu Miasta i Gminy w Chorzelach i
poczynila naste.puja.ce ustalenia:
• Liczba osob zatrudnionych w Urzedzie do zmian zatrudnienia w 2011 r. po

objQciu funkcji przez nowego Burmistrza wynosila 60 osob (48,75 etatow),
• Liczba pracownikow ZEAS oddelegowanych do Referatow Urzedu wyniosla 12

osob (11,25 w przeliczeniu na etaty).
Lacznie z pracownikami ZEAS zatrudnionych bylo 72 osoby (60 etatow).
• Liczba osob zatrudnionych w Urzedzie obecnie (lacznie z ZEAS) na dzieh 31

lipca 2013 r. wynosila 66 osob (54 etaty), z tym ze faktyczne zatrudnienie w
Urzedzie wynosi 60 osob (48 etatow), gdyz
a) 4 osoby przebywaja. na dlugotrwalym zwolnieniu lekarskim (K.Sznytka, M.

Grabowska, D. Mysliwiec, 1 Bajer-Bumos),
b) 1 osoba przebywa na urlopie bezplatnym (S. Wisniewski),
c) 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym (A. Sieruta),

Zatem, uwzgledniajac te 6 osob, w Urzedzie pracuje obecnie mniej o 12 osob i 12
etatow, przy czym Urzad Miasta i Gminy w Chorzelach - co nalezy podkreslic -
wykonuje w pelni zadania zlikwidowanego Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkol.

• Liczba osob zwolnionych lub ktorym skohczyla sie umowa o prace po zmianach
w zatrudnieniu w Urzedzie wynosi 10 osob (8,75 w przeliczeniu na etaty);

• Oszczednosci z tytulu ograniczenia zatrudnienia w Urzedzie wyniosly 771.385,17
zl.

W kwocie tej:
- policzono wynagrodzenia osob, ktore gdyby nadal pracowaly w Urzedzie i nie
zostary zwolnione przez nowa. Burmistrz lub ktorym nie przedluzonoby umowy o
prace.

- pod uwage wzieto wysokosc wynagrodzeh przyznanych przez poprzedniego
Burmistrza; nie dodano podwyzek wynagrodzeh z 2012 r., ktore te osoby
otrzymalyby, gdyby nadal byly zatrudnione w Urzedzie,
- w ramach oszczednosci nie wzieto pod uwage wynagrodzenia Pani Sieruty,
ktora do dnia dzisiejszego pozostaje na urlopie wychowawczym,
- ponadto nie wzieto pod uwage rowniez nagrod i funduszu socjalnego.
Mimo faktu nie wziecia pod uwage tylu elementow powyzej wymienionych, to

oszczednosci z tytulu ograniczenia zatrudnienia na dzieh 31.07.2013 r. wyniosly
771,385,17 zl. Na odszkodowania dla pracownikow Urzad wydal zaledwie 8,8%
srodkow finansowych jakie oszczedzil zmniejszajac przerost zatrudnienia w
Urzedzie. Zwolnienia pracownicze byly zwiazane ze zmiana. struktury organizacyjnej



Urzedu. W Urzedzie nie jest potrzebnych 6 sekretarek, ani Kancelaria Glowna, wraz
z jej pracownikiem.
Reorganizacja wiec nie byta fikcyjna^ jak stwierdzaja. autorzy skargi,lecz rzeczywista^
realizowana. w trosce o fundusze gminy. Nalezy przy tym stwierdzic, ze efektywnosc
pracy Urzedu mimo zmniejszenia zatrudnienia jest wyzsza, o czym swiadczy wieksza
ilosc zrealizowanych i realizowanych inwestycji oraz wypowiedzi mieszkancow w
anonimowych ankietach przeprowadzonych w Urzedzie Miasta i Gminy w Chorzelach
na przelomie listopada i grudnia 2012 r. na temat oceny funkcjonowania Urzedu.
Ocena efektywnosci pracy Urzedu i jakosci obslugi byla bardzo wysoka.

4. Kwota odsetek zaplacona z tytulu ugody zawartej miedzy Pania. Kostrzewa. a Panem
Wisnickim przed sadem wyniosla 1.147,88 zl. Komisja Rewizyjna zajmowala sie przy
okazji wczesniejszej skargi sprawa. zatrudnienia p. Wisnickiego przez bylego
Dyrektora Publicznej Szkoly Podstawowej w Krukowie i stwierdzila, ze winna. calemu
zamieszaniu jest p. Kostrzewa, ktora nie majac w arkuszu organizacyjnym
stanowiska pracy wychowawcy - opiekuna oraz zabezpieczonych srodkow
finansowych zatrudnila p. Wisnickiego w szkole. Winy Dyrektora nie nalezy
przypisywac Burmistrzowi. Powyzsza. sprawe skierowano do Rzecznika Dyscypliny
Finansow Publicznych

5. Pan Karol Krzemihski - przedsiebiorca - wykonywal prace polegajace na zmianie
sposobu uzytkowania budynku przy ul. Komosihskiego. Kwota odsetek - 1.391,60
zl. Z wyjasnieh Skarbnika i Dyrektora Wydzialu Finansowo-Ksiegowego wynika, ze
nie zostal dopilnowany termin platnosci z uwagi na nalozenie sie w tym samym
czasie rozliczeh wielu projektow unijnych, opracowywanie projektu budzetu na rok
nastepny oraz sprawozdah. Pracownik zostal upomniany i jednoczesnie pouczony o
bezwzglednym obowiazku przestrzegania procedur dotycza^cych terminowego
zalatwiania spraw

6. Bledna podstawa prawna wydanych zarza.dzeh dot. wynagrodzeh z-cy Burmistrza i
Skarbnika w rzeczywistosci dotyczy nieistotnego uchybienia aktu prawnego, nie
wplywaja.cego w zaden sposob na merytoryczna, tresc dokumentu. Pomytka
dotyczy+a tylko nazwy ustawy w podstawie prawnej aktu. Kwestie uregulowane w
zarzadzeniu maja. swoje oparcie w przepisach prawa, w tym przypadku w ustawie o
pracownikach samorza^dowych.
W zwiazku z podnoszonymi zarzutami w tej kwestii Burmistrz zmienila
przedmiotowe zarz^dzenia w dniu 24 lipca 2013 r.

7. Pozbawienie Zespolu Szkol w Zarebach kwoty 400.000 zl na realizacje projektu
„Szkola Rownych Szans" w rzeczywistosci wygla^dalo inaczej niz na to wskazuje
skarga.
W dniu 7 stycznia 2011 r. Pani Alina Zyra przeslala droga. elektroniczna, do
pracownika ds. oswiaty Urzedu Miasta i Gminy tylko wzor pelnomocnictwa do
reprezentowania organu prowadzacego we wszystkich sprawach zwiazanych z
projektem „Szkola Rownych Szans". Nie przedlozyla projektu wraz z dokumentacja^
czego dotyczyl. Takze, mimo prosby pracownika ds. oswiaty Urzedu o zwrocenie sie
do Burmistrza o akceptacje tegoz projektu, Pani Alina Zyra nie uczynila tego.
Jedynie w ostatnim dniu naboru wnioskow, nie osobiscie, lecz za posrednictwem
swojego meza, telefonicznie zwrocila sie o wyrazenie zgody na realizacje projektu
„Szkola Rownych Szans". Pani Zyra jako dyrektor Szkoly powinna znac procedury
reguluja.ce kwestie zalatwiania spraw, w tym koniecznosc konsultacji i zatwierdzeh
z organem prowadza^cym Szkole - Burmistrzem. Przeslanie droga. elektroniczna. do



pracownika Urzedu wzoru pelnomocnictwa do reprezentowania organu
prowadzacego w sprawach zwiazanych z projektem - nie zalatwialo sprawy. W
sprawie zostal pominiety organ prowadzacy.
Celem glownym projektu bylo zwiekszenie poziomu nauczania, gdy tymczasem
realizacja projektu w tym zakresie (2 edycje wczesniejsze - I edycja 01.05.2007 -
31.01.2008 przyznana kwota 102973, 40 zl obejmujaca uczniow ze szkoly
podstawowej i gimnazjum i II edycja 01.10.2010 - 31.08.2011 przyznana kwota
103032,30 adresatem uczniowie szkoly podstawowej) nie przyniosla oczekiwanych
rezultatow. Tylko w samym Gimnazjum w Zarebach na I semestr roku szkolnego
2010/2011 wystawiono az 97 ocen niedostatecznych, 656 ocen dopuszczajacych i
668 ocen dostatecznych co stanowi ok. 60% wszystkich wystawionych ocen oraz 10
ocen nagannych, 16 nieodpowiednich i 13 poprawnych z zachowania, co stanowi
ok. 23% wszystkich wystawionych ocen. Nie swiadczylo to dobrze o jakosci pracy
szkoly, tym bardziej, ze na utrzymanie szkol Gmina lozy powazne srodki finansowe.
Nalezy przy tym dodac, ze byla Pani Dyrektor otrzymala od bylego Burmistrza
pelnomocnictwo do reprezentowania w ramach tych projektow, ponadto byla
koordynatorem projektu i jednoczesnie jego wykonawca^ za co pobierala dodatkowe
wynagrodzenie z pozyskanych srodkow finansowych
W tym czasie kontynuowany byl takze w Zespole Szkol w Zarebach (Gimnazjum)
projekt „Zagrajmy o sukces" oraz 2 edycja programu „Szkola Rownych Szans", w
zwiazku z czym dzieci spedzaly czas w Szkole juz dodatkowo kilka godzin.
Realizacja nowego projektu laczylaby sie z wydluzeniem czasu spedzonego przez
uczniow w Szkole. W roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkol w Zarebach
(Szkola Podstawowa) realizowany byl takze projekt „Nauka i zabawa z
indywidualizacja. to naprawde dziala", ktorego koordynatorem byla Gmina.
Z powyzszych faktow wynika, ze odpowiedzialn^ za nie wziecie przez Zespol Szkol
w Zarebach udzialu w realizacji projektu „Szkola Rownych Szans" jest w
rzeczywistosci p. A. Zyra, ktora nie przedstawila Burmistrzowi wymaganych
dokumentow, jako Dyrektor wykazala sie nieumiejetnoscia. wspolpracy z organem
prowadzqcym, a teraz wlasne bledy przerzuca na innych. Niezrozumiala. dla Komisji
jest kwota 400 000 zl. do pozyskania skoro poprzednie edycje projektu oscylowaty
w granicach 100 000 zl.

8. Komisji Rewizyjnej nie nie wiadomo o toczacej sie sprawie przed Sadem Pracy w
sprawie odszkodowania dla Pani Kostrzewy. Gdyby taka sprawa sie toczyta to
zgodnie z przepisami prawa maksymalna wysokosc odszkodowania z tytulu
odwolania z funkeji dyrektora szkoly wynioslaby 3-krotnosc dodatku funkcyjnego -
ok. 1800 zl. Pani A. Kostrzewa pracuje w szkole nadal na stanowisku nauczyciela

9. Gmina nie poniesie zadnych konsekwencji zarzajdzeh Pani Burmistrz dotyczacych
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespolu Szkol w Zarebach,
gdyz powierzenie stanowiska dyrektora Zespolu Szkol w Zarebach Pani Alinie Zyra
wygaslo z dniem 31 sierpnia 2013 r.

10 Koszty wyjazdow Pani Burmistrz na rozprawy sadowe, w ktorych reprezentowala
ona Urzad Miasta i Gminy w Chorzelach w latach 2011-2013 w rzeczywistosci sa.
niewielkie. Bylo to w sumie 7 wyjazdow - 675zl.

11 Nieprawdziwym w skardze bylo rowniez twierdzenie, ze Zarzad OSP w Chorzelach
wielokrotnie skladal zapytania i monity do Burmistrza w sprawie nieobecnosci p.
Taborskiego w pracy. Pierwszy sygnal ze strony prezesa OSP w Chorzelach pojawil
sie dopiero 10 czerwca 2013r na spotkaniu w Urzedzie Miasta i Gminy, czyli ponad 5



miesiecy od wskazanego w skardze poczatku okresu niewykonywania pracy przez
konserwatora- kierowce . Pisemnie o absencji p. Taborskiego Burmistrz zostal
poinformowany po raz pierwszy 25 lipca 2013 r. W pismie tym prezes OSP w
Chorzelach stwierdza Przez pierwsze miesia.ce absencji p. Taborskiego nie
informowalismy Gminy Chorzele o zaistnialym problemie, gdyz dzieki pracy
drugiego z konserwatorow radzilismy sobie w biezqcej obsiudze samochodow i
sprzetow. Poza tym sa_dzilismy, ze nieobecnosc p. Taborskiego jest tylko czasowa i
on, swiadom ci$za_cych na nim obowiazkow, wroci do pracy. Dopiero po kilku
miesia_cach doszlismy do wniosku, ze nie zamierza on trwale podejmowac dalszej
pracy, a tym samym chce dalej bezprawnie pobierac pienia_dze z kasy gminnej. W
tym momencie zostaia Panizawiadomiona przeze mnie o tej sytuacji. Stalo sie to w
sposob najlepszy z mozliwych, czyli osobiscie. Burmistrz po otrzymaniu powyzszych
informacji przystapila do wyjasniania sprawy. W toku prowadzonych wyjasnieh
Komisja Rewizyjna ustalila, ze p. Slawomir Taborski, osoba, ktora ujawnita
nieprawidlowosci w gospodarce paliwowej w OSP Chorzele, mimo podejmowanych
wielokrotnie prob podjecia pracy w charakterze kierowcy-konserwatora OSP nie byl
do niej dopuszczany. Przejawialo sie to: ublizaniem slownym przez druhow OSP,
zmiana. zamkow, nie udostepnianiem klucza do garazu, a nawet zamknieciem go w
garazu, bez jego woli. Pan Taborski od 2 sierpnia 2013 r. przebywa na urlopie
bezplatnym, udzielonym mu na jego wniosek, a jest to konsekwencja nie
dopuszczania go do pracy w OSP w Chorzelach przez Zarzad Strazy oraz
oczekiwania na rozpatrzenie odwolania lub ewentualnego rozstrzygniecia sadowego
w sprawie przywrocenia czlonkostwa w OSP w Chorzelach. Zarzad OSP w
Chorzelach skarzy sie wi(?c na sytuacje, ktorej sam byl sprawca.. Radca prawny
wydal opinie, ze rozwia.zanie umowy o prace z panem Taborskim w zaistnialej
sytuacji byloby przedwczesne.

12 Kolejnym elementem rozpatrywanej skargi, bylo wyjasnienie, jakie koszty poniosia
gmina w zwiazku z toczacymi sie procesami sadowymi wszczetymi przez Biedronke
w Chorzelach, Saldrog w Stargardzie Szczecihskim, Remonty Budowlane Karol
Krzemihski w Chorzelach, Pawlowski Andrzej Transport Samochodowy. Komisja
ustalila, ze:
- w stosunku do firmy Biedronka w Chorzelach zarzut jest nieprawdziwy. Nie bylo
zadnej sprawy w sa^dzie. Gmina nie poniosia zadnych kosztow;

- w stosunku do firmy Saldrog nie poniesiono zadnych dodatkowych kosztow, a
wrecz przeciwnie Sa.d zmniejszyl gminie kwote zaplaty za wykonane roboty z kwoty
222.752,19 zl do kwoty 189.180,49 zl;
- w stosunku do firmy p. Krzemihskiego zawarto ugode za wykonanie przyla.cza

energetycznego w kwocie 3.189,06 zl, ktora byla wyliczona w oparciu o stawki z
kosztorysu przetargowego . Zaplaty dokonano w dniu 12 sierpnia 2013 r. Zgodnie z
trescia^ § 8 pkt 4 umowy Nr 279/11/ROZ.KS zawartej w dniu 17.08.2011 r.
pomiedzy Gmina. reprezentowana. przez Pana Jacka Tomczaka bylego zastepc^
burmistrza i Panem Krzemihskim, roboty, ktore byly do przewidzenia na etapie
sporza.dzenia oferty, a nie zostaly zgloszone zamawiaja.cemu na etapie przetargu,
nie beda. wchodzily w zakres robot dodatkowych. W zwiazku z tym pozycje od 5 do
9 w przedstawionym kosztorysie prac dodatkowych nie mogly zostac uznane przez
Gmine. Z uwagi na fakt, iz na etapie wykonywania projektu nie byly znane warunki
przylaczenia energetycznego sieci dystrybucyjnej, a otrzymane pozniej wskazaly
inne miejsce zasilania przebudowanego budynku to pozycje od 1 do 4 w



przedstawionym kosztorysie mogly zostac zaakceptowane zgodnie z procedure
wymieniona. w§8 pkt 7 umowy. Stwierdzenie wpismie przez Pana Krzemihskiego,
ze kosztorys zostal zaakceptowany przez inspektora nadzoru ds. elektrycznych Pan
Piotra Pierse bylo niezgodne z prawda^ gdyz kosztorys podpisal tylko wykonawca.
Zgodnie z umowa. wykonawca winien posiadac zatwierdzony przez strony protokol
koniecznosci, kosztorys robot dodatkowych zatwierdzony przez inspektora nadzoru i
zamawiajacego oraz aneks do umowy podpisany przez strony. Tylko na podstawie
takich dokumentow Gmina moze dokonac zaplaty. W innym przypadku byloby to
razace naruszenie prawa. Pan Krzemihski nie doprowadzit do stworzenia takich
dokumentow wodpowiednim czasie. Pan Jacek Tomczak wpismie przywolywal § 8
umowy i wskazywal, ze jest mozliwosc zaplaty za czesc prac. Urzad takich
dokumentow dotyczacych przylacza energetycznego nie posiadal, wiec nie bylo
zadnych podstaw do wyplaty jakiegokolwiek wynagrodzenia. Strony umowy
zobowiazane sa. postepowac zgodnie z przyjeta. umowa.. Ponadto umowa zostala
zawarta w trybie przetargu nieograniczonego wedlug zasad okresionych w ustawie
- Prawo zamowieh publicznych, ktora to ustawa uniemozliwia stronom dowolne
ksztaltowanie la.cza.cego je stosunku prawnego. Nalezy zauwazyc, ze umowa w§ 8
przewiduje tryb i zasady postepowania w przypadku zaistnienia koniecznosci
wykonania robot dodatkowych. Jednak wykonawca z tej mozliwosci nie skorzystal
lecz po czasie, bez zgody zamawiajacego, wykona! prace i zadal zaplaty. Wzwiazku
zpowyzszym Gmina nie wyrazila zgody na zaplate, co bylo przedmiotem odwolania
p. Krzemihskiego do sadu
- w stosunku do firmy p. Pawlowskiego niezrozumiale dla Komisji sa. zarzuty
dotycza.ce uiszczenia „odszkodowania za utracony przez przedsiebiorce z winy
gminy status dzialek budowlanych". W dokumentach Urzedu znajduje sie
darowizna Pana Pawlowskiego na rzecz Gminy dzialki o nr 79/6 - akt notarialny Nr
2768/2010. Darowizna nie jest obciazona zadnymi zobowiazaniami Gminy.

13. Ztytulu obslugi prawnej Urzad zawiera umowy zlecenia, ktore zawierane sa. tylko na
czas wykonywania obslugi prawnej. Urzad nie poniosl zadnych dodatkowych
kosztow w zwiazku ze zmiana. radcy prawnego.

14. Zdokumentow Urzedu wynika, ze audytor zatrudniony przed Pania. Regina. Grzelak
pobieral miesieczne wynagrodzenie w wysokosci 4.500 zl. Wynagrodzenie Pani
Grzelak wynosilo 3.800 zl brutto, czyli znacznie mniej. Praca wcharakterze audytora
pozwolila Pani Grzelak na poznanie specyfiki funkcjonowania Urzedu Miasta IGminy
w Chorzelach oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Zastepca. Burmistrza
zostala w lipcu 2012 r. , a audyt w Urzedzie zakohczyl sie w marcu 2011 r. Nie
etycznym bylby fakt, gdyby Pani Grzelak najpierw byla burmistrzem, a potem jako
audytor oceniala prawidlowosc pracy Urzedu. Jednoczesnie nalezy stwierdzic, ze
audyt to nie kontrola i jego zadaniem jest wspieranie Burmistrza. Zgodnie z
przepisem art. 280 ustawy o finansach publicznych audytor wewnetrzny podlega
bezposrednio kierownikowi jednostki - Burmistrzowi.

15. Nieprawdziwe sa. wskazane w skardze zarzuty podejmowania prob antydatowania
dokumentacji przetargowej. Komisja w tej sprawie przeprowadzila postepowanie
wyjasniaja.ce, ktore wykluczylo tego rodzaju dzialanie. Nie ma zadnych przeslanek
wskazuja.cych na sporzadzanie dokumentacji po terminie lub na wydawanie
zmiennych opinii prawnych pod konkretne decyzje Burmistrza. Poza tym dokumenty,
o ktorych mowa w skardze dotycza. okresu, w ktorym p. B. Szczepankowska nie
pelnila funkcji Burmistrza, wiec nie dotycza. jej osoby.



16. Dziwnym dla Komisji Rewizyjnej bylo pytanie, dlaczego kierownicy jednostek
podleglych gminie maja. bardzo zroznicowane wynagrodzenie. Dyrektorzy szkol, bo
o nich chodzi w zapytaniu oprocz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuja. dodatek
motywacyjny i funkcyjny przyznawany przez Burmistrza zgodnie z regulaminami
ustalonymi przez Rade Miejska. w Chorzelach. Powinno to bye jasne przynajmniej
dla podpisanych pod skarga. radnych, ktorzy ustalali regulaminy i bylego Dyrektora
Szkoly. Dodatek funkcyjny dyrektor otrzymuje w wysokosci zaleznej od ilosci
oddzialow, natomiast dodatek motywacyjny ustala Burmistrz w wysokosci
okreslonej w regulaminie. Ocena efektywnosci pracy dyrektora nalezy do
Burmistrza.

W zwiazku z powyzszym Komisja Rewizyjna stwierdzila, ze zawarte w skardze
zarzuty nie maja. potwierdzenia w faktach. Reorganizacja struktury Urzedu Miasta i Gminy
w Chorzelach ograniczyla nadmierny rozrost administracji, przysporzyla gminie duze
oszczednosci finansowe i spowodowala wzrost efektywnosci pracy, czego przejawem jest
fakt, ze w okresie o poczatku 2011 r. do kohca sierpnia 2013 r. zrealizowano inwestyeje za
sume 26 647 830 zl. Urzad Miasta i Gminy w Chorzelach pod kierownictwem Pani

Cr Burmistrz Beaty Szczepankowskiej przez dwa lata iosiem miesiecy wykonal inwestyeje na
kwote dwa razy wyzsza. niz poprzednia wladza przez cala. kadencje dysponujac przy tym
mniejszym zatrudnieniem. W roku biezacym planowane jest jeszcze oddanie inwestyeji o
wartosci ponad 4 000 000 zl. Efekty pracy mowia. same za siebie.

Skarga nie posiadala uzasadnienia rzeczowego, nie byla spowodowana troska. o
zasadnosc wydatkowania funduszy publicznych, nie byla merytoryczna lecz polityczna. Jej
celem bylo robienie zamieszania i rozsiewanie nieprawdziwych informacji przeciw
Burmistrzowi, ktory w swej pracy osiaja sukcesy. Widocznie niektorym ludziom rozwoj
gminy jest nie na reke.

Biorac powyzsze pod uwage Komisja Rewizyjna uznala skarge w calosci za
bezzasadna..
Rada Miejska w Chorzelach, po rozpatrzeniu skargi oraz po zapoznaniu sie ze
stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie z dnia 26 wrzesnia 2013 roku
zgodzila sie ze stanowiskiem Komisji i rowniez uznala skarge za bezzasadna


