
 
Protokół 

z 11. posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
w dniu 16.09.2008 r. 

 
 
 

Posiedzenie Komisji otworzył o godz. 15o5 Przewodniczący Marcin Pietrusiński. 
Stwierdził quorum – obecnych 4 członków Komisji - i odczytał porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum Komisji. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji. 
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16.04.2008 r. 
4. Omówienie sprawy wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
5. Analiza i ocena wykonania budżetu Gminy Halinów za pierwsze półrocze 2008 roku. 
6. Sprawy różne. 
 

Ad. 2 
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie – 4 za. 
 
Ad 3 
Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 16.04.2008 r. przyjęto jednogłośnie,  bez uwag:  3 za, 
0 – przec., 1 – wstrz. 
 
 Ad.4 
Na posiedzenie przybyli: Radna Teresa Kowalczyk, Skarbnik Miasta Halinów – Teresa 
Karwowska oraz mecenas Maria Woźniak. 
Przewodniczący Komisji Marcin Pietrusiński odczytał treść pism: 

- Grupy mieszkańców Gminy Halinów z dn. 28.07.2008 r. (data wpływu) – 
skierowanego do Rady Miejskiej  
w Halinowie, 

- RIO  z dnia 13.08.2008 r. (data wpływu) wraz z dołączoną do niego kserokopią pisma 
Grupy mieszkańców Gminy Halinów z dn. 28.07.2008r. (data wpływu do RIO)- 
skierowanego do Prezesa RIO  w W-wie, 

- Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21.08.2008 r. – skierowanego do Pana Zbigniewa 
Niewiatowskiego przedstawiciela Grupy Mieszkańców Gminy Halinów, 

- Pana Zbigniewa Niewiatowskiego – w imieniu grupy mieszkańców z dn.15.09.2008 r. 
(data wpływu). 

Pan Andrzej Machowski - Zastępca Burmistrza Miasta Halinów poinformował, że uchwała 
Rady Miejskiej w Halinowie Nr XVIII/172/08 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 17 lipca 
2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Sulejówek -po rozpatrzeniu  
w trybie nadzorczym przez Kolegium RIO w W-wie została uchylona. 
Uchylenie nastąpiło nie z powodów wskazanych przez stronę skarżącą, jedynie na skutek 
tego, że udział finansowy gminy Halinów w realizacji określonego ww. uchwałą 
przedsięwzięcia nie może być formą pomocy; budowa urządzeń kanalizacyjnych może być  
realizowana wspólnie przez gminy w trybie porozumienia  międzygminnego.  
Przypomniał, że skarżący analizowali  roboczy projekt umowy spółki, który nie był i nie 
musiał być załącznikiem do uchwały. Uchwała dawała podstawę do zawarcia umowy przez 
władzę wykonawczą.  
Zaznaczył, że przed podpisaniem umowy spółki  pod nazwą „Eko-Inwestycja” Sp. z o.o.  
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zwrócono się o opinię prawną w celu maksymalnego zabezpieczenia interesów obu 
partnerów.  
Umowa Spółki w obecnym kształcie jest wzorcowym dokumentem chroniącym  
interesy mniejszościowego partnera. 
Podkreślił, że powołanie spółki było niezbędne, by można było ubiegać się o dofinansowanie 
z Funduszu Spójności. 
Przekazał,, iż ustalono , że Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki będzie przedstawiciel 
delegowany przez Radę Miejską w  Halinowie, a Pełnomocnikiem ds. realizacji kontraktu 
Zastępca Burmistrza Halinowa. 
Z-ca Burmistrza Miasta Halinów -Pan Andrzej Machowski odniósł się także do stwierdzenia 
zawartego w piśmie strony skarżącej, że jest „Bardzo niekorzystny dla Gminy Halinów 
stosunek głosów w spółce: Sulejówek – 80%, Halinów – 20%”. 
Powiedział, że podział taki jest sprawiedliwy i korzystny, gdyż  80 % przedsięwzięcia 
inwestycyjnego jest po stronie Sulejówka,  20% po stronie Halinowa, a zapisy w umowie dają 
gwarancję, że żadna decyzja - w tym finansowa - nie może być podejmowana bez naszego 
udziału.  
Dodał, że ww. wskaźniki procentowe są korzystne także i dlatego, że odnoszą się do 
wysokości wnoszonych udziałów gmin na utworzenie kapitału zakładowego spółki, który ma 
służyć przez minimum 10 lat na pokrycie kosztów funkcjonowania spółki. 
Komisja , po dokonaniu analizy całokształtu sprawy, w drodze głosowania:  5 – za, 0 – 
przec. 0 – wstrz.  negatywnie ustosunkowała się do wezwania strony skarżącej, by Rada 
Miejska w Halinowie usunęła „naruszenie interesu prawnego mieszkańców gminy 
Halinów uchwaleniem uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z gminą Sulejówek”.  
Komisja Rewizyjna rozpatrywała zarzuty Grupy mieszkańców na działalność Burmistrza 
określonych jako: „rozdysponowania gruntów”, „niszczenia mienia gminnego”, „wielu 
innych niedobrych spraw” z uwzględnieniem wyjaśnień złożonych przez Pana Zbigniewa 
Niewiatowskiego reprezentującego ww Grupę mieszkańców. 
Radny Bogdan Janczarek stwierdził, że zarzut „rozdysponowania gruntów” 
 dotyczący - wg wyjaśnienia strony skarżącej -  działek w strefie ujęcia wody w Okuniewie 
jest bezpodstawny, bowiem były to bardzo wąskie działki, które zostały  scalone  i sprzedane 
zainteresowanym mieszkańcom w ramach przetargu nieograniczonego. Dodał, że decyzja o 
ich  sprzedaży świadczy o gospodarności Burmistrza i przypuszczalnie zapobiegła powstaniu 
tam  dzikiego wysypiska śmieci.  
Komisja analizowała wszystkie pozostałe zarzuty skierowane przez stronę skarżącą pod 
adresem Burmistrza Miasta Halinów i jednogłośnie: 5 – za, 0 – przec., 0 – wstrz.  
stwierdziła, że są bezzasadne. 
 
Ad.5 
Skarbnik Gminy Teresa Karwowska omówiła wykonanie budżetu gminy Halinów w okresie I 
półrocza 2008 r.,Zakładu Komunalnego w Halinowie,  gminnych instytucji kultury tj. : Domu 
Kultury w Halinowie i Okuniewie oraz Biblioteki w Halinowie.  
Planowane dochody Gminy na rok 2008,  po uwzględnieniu zmian w ciągu pierwszego 
półrocza 2008 r. wynoszące  29501634 zł. zostały zrealizowane w kwocie  14.185.468,  
co stanowi  48,08 % planu,  z czego 54,24 % ogółu zrealizowanych dochodów stanowiły 
dochody własne, 11,78 % dotacje celowe oraz 33,98 % subwencja.  
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Stwierdziła, że nie ma zagrożeń dla wykonania planu dochodów budżetowych w I półroczu 
br., gdyż w większości działów wykonanie planu jest zgodne z upływem czasu.  
Podała, iż nie wykonanie planu dochodów w dziale 600 „Transport i łączność” wynika 
z faktu, że zaplanowane wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski 
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  na modernizację drogi w Wielgolesie  Duchnowskim 
zostaną przekazane po zakończeniu zadania i przedłożeniu  rozliczenia jego realizacji. 
Ponadto niższa realizacja dochodów dotyczy działów: 710 „Działalność usługowa, 754 
„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”,  801 „Oświata i wychowanie”, 900 
„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 926”Kultura fizyczna i sport”.  
W działach tych zaplanowano dotacje i wpływy z pomocy finansowej. 
Część tych środków została przekazana w miesiącu sierpniu, a część będzie przekazana 
po wykonaniu i rozliczeniu zadań, których realizację przewidziano w okresie sierpień – 
październik br. 
Planowane wydatki budżetowe na 2008 rok – w okresie sprawozdawczym wykonano  
w wysokości 10.672.161,51 zł., co stanowi 28,96 % planu.  
Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 21.669.273 zł. wykonano w 45,9%, co daje 
kwotę 9.946.489,80 zł. 
Skarbnik Miasta Teresa Karwowska omówiła przyczyny niższej niż zaplanowano realizacji 
wydatków budżetowych w działach: 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, 600 „Transport i 
łączność”, 710 ”Działalność” usługowa”, 754 ”Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” oraz 926 „Kultura 
fizyczna i sport”.  
Na dzień 30.06.2008 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 3.513.307,20 zł. 
Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że w I półroczu br. spłacono pożyczki i kredyty 
wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów na łączną kwotę 659.151,82 zł., co stanowi 
2,23 % planowanych dochodów. 
Zadłużenie gminy Halinów z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.br. 
osiągnęło poziom bezpieczny - wyniósł o 5.452.999,99 zł. 
W omawianym okresie gmina Halinów nie zaciągała kredytów i pożyczek i nie posiadała 
zobowiązań wymagalnych. 
Skarbnik przedstawiła wykonanie w okresie sprawozdawczym planu przychodów i wydatków 
Zakładu Komunalnego w Halinowie - wykonanie 54,96%planu. 
Omówiła realizację - wg stanu na dzień 30.06.br. - ujętych w budżecie Gminy Halinów na 
2008 r. większych zadań inwestycyjnych, podając przyczyny odbiegającego od planu 
wykonania niektórych zadań. 
Wszystkie planowane na 2008 r. nakłady inwestycyjne, ich wykonanie na koniec I półrocza 
br. oraz zaangażowanie prac przedstawione zostały w zestawieniu tabelarycznym  na str. 31 
Informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za pierwsze półrocze 2008 roku, którą 
wcześniej otrzymali wszyscy radni Rady Miejskiej w Halinowie. 
Ponadto Skarbnik Miasta T. Karwowska zdała relację nt. planowanych i wykonanych  
w I półroczu br. wydatków finansowych gminnych instytucji kultury tj: Domów Kultury  
w Halinowie i Okuniewie, Biblioteki w Halinowie oraz Zakładu Komunalnego w Halinowie. 
Stwierdziła, że realizacja budżetów przewidzianych w okresie I półrocza 2008 r.  ww. 
placówek przebiegła prawidło. 
Członkowie Komisji uzyskali  wyczerpujące wyjaśnienia odnośnie interesujących ich kwestii, 
związanych z wykonaniem przedmiotowych budżetów.  
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Komisja Rewizyjna w drodze głosowania jednogłośnie: 5 – za,  pozytywnie oceniła 
wykonanie budżetu gminy Halinów za I półrocze 2008 roku. 
 
Ad.6 
Zastępca Burmistrza Andrzej Machowski - na prośbę radnego Bogdana Janczarka-przekazał  
informacje ze spotkania w Michałowie  z mieszkańcami i  przedstawicielami firmy 
„Energoutech” nt. planu budowy uciążliwej dla środowiska naturalnego inwestycji 
w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Michałów. 
 
Po wyczerpaniu tematów o godz. 16.35  Przewodniczący Komisji  Marcin Pietrusiński 
zamknął posiedzenie Komisji. 
 
 
 
 
 
Protokołowała:                                                                     Przewodniczący  
/-/  Teresa Wyrostkiewicz                                                    Komisji Rewizyjnej 
        /-/ Marcin Pietrusiński 
        
 


