PROTOKÓŁ
z 9. posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 02 stycznia 2009 r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył o godz. 14 35 Przewodniczący Komisji
Pan M. Pietrusiński.
Lista obecności osób biorących udział w posiedzeniu stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Po stwierdzeniu quorum w liczbie 6 osób Przewodniczący Komisji M. Pietrusiński
zaproponował następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum Komisji.
Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
Skarga na działalność Burmistrza Halinowa.
Plan pracy Komisji na 2009 rok.
Sprawy różne.

Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.
Ad.3
Przewodniczący Komisji Pan Marcin Pietrusiński poinformował zebranych, że w dniu
12.11.2008 r. wpłynęła do Rady Miejskiej w Halinowie skarga Pana Andrzeja Starzyckiego
w sprawie blokowania drogi wojewódzkiej nr 637 przez mieszkańców miejscowości
Michałów. Następnie odczytał skargę w części dotyczącej działalności Burmistrza Halinowa,
po czym oddał głos obecnemu na sali Z-cy Kierownika USC Panu P. Cylwikowi .
Pan P. Cylwik przypomniał zebranym, że pierwsza blokada drogi wojewódzkiej nr 637
zorganizowana przez Stowarzyszenie „ Zielony Wiąz” miała miejsce 05.09.2008 r. Ponieważ
organizatorzy nie powiadomili na czas o jej planowaniu ani organów gminnych, ani Policji,
była to blokada nielegalna.
Pierwsze zawiadomienie o planowanym zgromadzeniu wpłynęło do Urzędu w dniu
09.09.2008 r. na tydzień przed terminem, kolejne w dniu 17.09.08 r. i dotyczyło terminu
20.09.- 26.09.08 r..
W dniu 15.10.2008 r. wpłynęło do Urzędu zawiadomienie Stowarzyszenia „ Zielony Wiąz”
w sprawie zgromadzenia publicznego planowanego od 18.10.2008 r. do 08.11.2008 r. na
terenie Michałowa ( droga wojewódzka nr 637, droga gminna przy Teatrze im.Gałczyńskiego,
droga ew. 1/1 ). Zawiadomienie spełniało wymogi formalne, nie było podstaw do wydania
decyzji odmownej, dlatego też zostało przyjęte przez Panią Burmistrz do wiadomości.
Władze gminne, tak jak w poprzednich przypadkach , powiadomiły Policję w Mińsku
Mazowieckim, Zarząd Dróg Wojewódzkich i Policję w Halinowie.
Kolejne zgłoszenia nie spełniały kryteriów formalnych i zostały zaopiniowane negatywnie.
Przewodniczący Komisji M. Pietrusiński nawiązując do skargi odczytał zapisy ustawy
z dnia 5 lipca 1990 r.(Dz. U. z dnia 1 sierpnia 1990 r.) Prawo o zgromadzeniach, na które
powołał się skarżący.
W pierwszej kolejności Pan Przewodniczący omówił art.2. ustawy w odniesieniu do blokady
drogi wojewódzkiej nr 637 w dniach 24.10- 27.10.2008 r.. Zwrócił uwagę, że nie było
doniesień o zakłóceniach porządku publicznego, zagrożeniach dla moralności publicznej ani
bezczeszczeniu Pomników Zagłady w związku z omawianą blokadą.
Art. 6.1. i Art. 7.1. w.w. ustawy nakładają na organizatorów obowiązek wcześniejszego
zgłoszenia zgromadzenia publicznego, co umożliwia władzom m.in. zorganizowanie

objazdów i zapewnienie bezpieczeństwa poprzez skierowanie na miejsce funkcjonariuszy
Policji.
Po szczegółowym omówieniu zagadnienia Przewodniczący Komisji M. Pietrusiński zgłosił
propozycję, aby skargę uznać za bezzasadną.
Na salę przybyła Pani Burmistrz J. Damasiewicz. Pan Przewodniczący oddał jej głos.
Burmistrz wyjaśniła, na czym polegała zgoda na zgłoszone zgromadzenie. W sytuacji, kiedy
nie ma podstaw do odmowy Burmistrz przyjmuje informację o planowanym zgromadzeniu
do wiadomości i podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas
jego trwania. Ustawa, regulująca te kwestie jest liberalna i nie ma możliwości wydania
decyzji odmownej, jeżeli zgłoszenie spełnia wymogi formalne. W omawianym przypadku
żaden z elementów zgłoszenia nie dawał podstaw do odmowy.
Radny Pan T. Odalski zauważył, że w zgłoszeniu z dnia 15.10.08 o planowanym
zgromadzeniu nie było informacji o blokadzie.
Burmistrz Halinowa działała na podstawie ustawy i wszystkie zapisy tej ustawy zostały przez
nią wypełnione.
Przewodniczący podsumowując stwierdził, że Burmistrz Halinowa działała na podstawie
ustawy i wszystkie zapisy tej ustawy zostały przez nią wypełnione.
Jednocześnie przypomniał, że organizatorzy i uczestnicy nielegalnej blokady z dnia 5.09.08 r.
zostali ukarani grzywną.
Komisja jednogłośnie postanowiła uznać skargę P. Andrzeja Starzyckiego, w części
dotyczącej działalności P. Burmistrz Halinowa, za bezzasadną.
Salę opuścił Pan P. Cylwik.
Ad. 4
Przewodniczący Komisji M. Pietrusiński zaproponował następujący plan pracy Komisji
na 2009 rok:
1. Kontrola wykonania budżetu za 2008 r. przez Domy Kultury w Halinowie
i Okuniewie .
2. Kontrola zarządzania i wydatków na gminne obiekty sportowo-rekreacyjne (boiska,
place zabaw).
3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Halinów na 2008 r.
4. Kontrola dokumentacji i ocena zadań z zakresu kanalizacji gminy Halinów w 2008 r.
5. Analiza i ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.
6. Sprawy zlecone przez Radę Miejską wynikające z bieżących potrzeb.
Pani Burmistrz Jolanta Damasiewicz zaproponowała, aby w treści pkt.1. zastąpić
określenie „wykonania budżetu” sformułowaniem „realizacji dotacji”, ponieważ placówki
takie jak domy kultury finansowane są z dotacji gminnych, otrzymywanych co miesiąc.
Ze strony radnego Pana H. Foryś padła propozycja, aby zakres pkt.2. włączyć do pkt.1.,
w związku z tym, że obiekty sportowo-rekreacyjne podlegają w.w. placówkom i przy
wykonaniu pkt.1. zwrócić szczególną uwagę na te właśnie obiekty.
W związku z powyższym Przewodniczący M. Pietrusiński zgłosił wniosek, aby pkt.1.
podzielić na dwa, traktujące każdy z domów kultury oddzielnie.
Kolejny wniosek, zgłoszony przez Radną Panią T. Kowalczyk, dotyczył zmiany
zakresu kontroli w pkt.4 na całą infrastrukturę gminną.
Pani Burmistrz zwróciła uwagę, że w związku ze zmianami w podatku dochodowym
warto przyjrzeć się wpływom z podatku PIT, a także podatku od nieruchomości.
Różnice w sposobie naliczania podatku od nieruchomości wywołały wśród radnych żywą
dyskusję.
Kolejna propozycja zgłoszona przez Panią Burmistrz dotyczyła uwzględnienia w planie
pracy Komisji kwestii odszkodowań w związku z budową dróg.

Po uwzględnieniu wniosków plan pracy Komisji na 2009 r. przedstawia się następująco:
1. Kontrola realizacji dotacji za rok 2008 przez Dom Kultury w Okuniewie.
2. Kontrola realizacji dotacji za rok 2008 przez Dom Kultury w Halinowie.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Halinów za 2008 rok.
4. Kontrola dokumentacji i ocena zadań z zakresu infrastruktury gminy Halinów w roku
2008.
5. Analiza i ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.
6. Kontrola realizacji dochodów budżetowych, w szczególności wpływów z podatku od
nieruchomości oraz PIT.
7. Kontrola realizacji wydatków związanych z wykupem gruntów pod inwestycje gminne.
8. Sprawy zgłoszone przez Radę Miejską, wynikające z bieżących potrzeb.
Po uwzględnieniu zmian plan pracy Komisji na 2009 r. został przyjęty jednogłośnie:
za – 6 , przeciw – 0, wstrz. – 0 .
Ad.5
Przewodniczący Komisji Pan M. Pietrusiński zapytał Panią Burmistrz J. Damasiewicz,
czy posiada uprawnienia umożliwiające jej zgłaszanie dłużników podatkowych do Krajowego
Rejestru Dłużników. Burmistrz wyjaśniła, że do KRD może zgłaszać jedynie dłużników
alimentacyjnych, natomiast stosunku do dłużników podatkowych nie ma takich uprawnień.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji M. Pietrusiński o godz. 15 30
zakończył posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
/-/ Irena Osipczuk
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Marcin Pietrusiński

