Protokół Nr 12k/2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik
odbytego w dniu 16.02.2015r.

Komisja w składzie:
1. Bogumił Wąs

– przewodniczący,

2. Małgorzata Pietroczuk

– członek,

3. Anna Łukasiewicz

- -„-

4. Jan Miske

- -„-

5. Krzysztof Tkacz

– członek

przeprowadziła kontrolę w zakresie realizacji załatwiania skarg i wniosków za 2015 rok

Komisja kontrolowała następującą dokumentację:
1. Rejestr skarg OR- 0510 A
2. Rejestr wniosków i interpelacji .

W rejestrze skarg odnotowano ;

-poz. 1 skarga p. Renaty Papuga z dn.14.04.2015 do Rady Gminy Kamiennik w sprawie
nieprawidłowości w przeprowadzeniu konkursów na stanowisko Dyrektora ZSO w
Kamienniku –skarga pozostawiona bez rozpatrzenia –/Uchwała Nr.VIII/27/15 RG Kamiennik
z dn.21.05.2015/
-poz. 2 skarga p. Barbary Jędral z dnia 26.06.2015 do Rady Gminy –Komisja Rewizyjna
Gminy Kamiennik dot. wysokiego czynszu za lokal –skarga uznana za niezasadną –Protokół
Nr.10K/2015 z dn.07.07.2015
-poz.3 skarga p. Renaty Papuga z dn.29.06.2015 dot. organizacji i przebiegu konkursów na
stanowisko ZSO Kamiennik ,skierowano do Wójta Gminy i uznano skargę za nieuzasadnioną.
-poz.4 –skarga p. Barbary Jędral z dn.10.08.2015 wpłynęła do Rady Gminy Kamiennik
,przekazano wg. właściwości Wójt Gminy –skarga niezasadna

Poz.5-skarga p. Barbary Jędral z dn.04.08.2015 na Dyrektora GOK Kamiennik przekazano
Wójt Gminy Kamiennik- skarga uznana za niezasadną
Poz.6-skarga p. Barbary Jędral z dn.13.09.2015 do Rady Gminy Kamiennik na nie
wyciągnięcie konsekwencji wobec pracowników GOK w Kamienniku –skarga częściowo
zasadna –Uchwała Nr.XIII/51/15 RG Kamiennik z dn.26.11.2015
Poz.7-skarga p. Agaty Figurniak z dn.01.10.2015 do Rady Gminy Kamiennik o nie
wykonanie drogi gminnej Nr.198 –Komisja działalności gospodarczej, rolnictwa i ekologii
uznała że pismo jest wnioskiem a nie skargą.
Poz.8-skarga p. Agaty Figurniak z dn.01.10.2015 dz Rady Gminy Kamiennik w sprawie
założenia lampy oświetlenia ulicznego –Komisja działalności gospodarczej, rolnictwa i
ekologii uznała ,że pismo jest wnioskiem a nie skargą.
Poz.9-skarga p. Sabiny Berini z dn.02.10.2015 do Rady Gminy Kamiennik w sprawie
wydzierżawienia działki NR.356 , która jest drogą – skarga wycofana pismem z
dn.29.10.2015
Poz.10-skarga p. Barbary Jędral z dn.06.10.2015 do Wojewody Opolskiego na działalność
Przewodniczącego Rady Gminy Kamiennik –skarga wycofana pismem z dn.12.02.2016
Poz.11-skarga p. Barbary Jędral z dn.12.11.2015 do Komisji Rewizyjnej RG Kamiennik –
brak odpowiedzi na pismo z dn.11.06.2015 –skarga uznana jako wniosek /Protokół
Nr.11/2016 z dn.14.01.2016/
Poz.12-skarga p. Barbary Jędral z dn.25.11.2015 do Rady Gminy Kamiennik dot.sposobów
naliczania opłat za wywóz ścieków i czynsz –skarga zasadna –Uchwała Nr.XVI/69/16 RG
Kamiennik z dn.28.01.2016

Na podstawie rejestru interpelacji i wniosków zgłoszono 63 wnioski, zrealizowanych 23 niezrealizowano 40.

Spośród 63 wniosków wyodrębniono następujące rodzaje :
- remont dróg gminnych i powiatowych oraz chodników, ustawianie znaków, ograniczenia
prędkości, czyszczenie rowów i prędkości – 31

- związane z oświetleniem dróg i ulic(przeniesienie lub założenie lampy, taryfy nocnej,
ochrona linii energetycznej – 6

- w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego -1
- w sprawie dowozu dzieci do szkół przez PKS – 1
-usługi medyczne -1
- organizacyjne – 2
- organizacja dożynek-1
-sprawy geodezyjne -1
-remont mostu -1
-nadzór nad prac.interwenc.-1
-wycinka drzew -3
-założenie barier -1
-przystanki autobusowe -2
-budynki gminne- 4
-staw ppoż.-2
-regulamin cmentarza -1
-znaki drogowe -2
-świetlice -1
-środki fundusz sołeckki-1

Wnioski pokontrolne –dot. skarg :
1.W rejestrze skarg nie zachowano kolejności wpływu skarg zgodnie z datą- poz.4 i
poz.5./chronologia wpływu/

Wnioski pokontrolne dot. wniosków:
1.Komisja zwraca uwagę na prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji /rejestr w

ocenie

komisji prowadzony mało czytelnie /
2..Komisja wnioskuje o stworzenie dodatkowego rejestru o stanie realizacji wniosków i
interpelacji .
3.Komisja wnioskuje o pisemne zgłaszanie wniosków i interpelacji zarówno przez radnych
jak i sołtysów.
4.Część wniosków nie zrealizowano z uwagi na przedłużony tryb ich realizacji ./Drogi
powiatowe, oświetlenie, remonty i budowy chodników/

Podpisy Komisji:

Bogumił Wąs -Przewodniczący
………………………………
1. Małgorzata Pietroczuk

……………………

2. Anna Łukasiewicz

……………………

3. Jan Miske

……………………

4. Krzysztof Tkacz

……………………

