Protokół Nr 8/2015
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 22 września 2015r.
Obecni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 i nr 2
do protokołu.
Porządek dzienny:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu dotyczącego funkcjonowania nadzoru i kontroli
wykonywania zadań z zakresu utrzymania i konserwacji zieleni w mieście
w latach 2013-2014.
4. Sprawy różne.

Ad.1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Posiedzenie otworzył i w nim przewodniczył Pan Robert Jałowy
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który po powitaniu zebranych stwierdził
wymagane quorum do obradowania i podejmowania prawomocnych
wniosków.
Ad.2 Zatwierdzenie porządku dziennego.
Komisja Rewizyjna jednomyślnie 4 głosami za, przyjęła zaproponowany
porządek.
Ad.3 Przyjęcie protokołu dotyczącego funkcjonowania nadzoru
i kontroli wykonywania zadań z zakresu utrzymania i konserwacji zieleni
w mieście w latach 2013-2014.
Robert Jałowy- Poinformował, że radni otrzymali i zapoznali się z protokołem
kontroli problemowej – Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wykonywania zadań
z zakresu utrzymania i konserwacji zieleni w mieście w latach 2013-2014
(załącznik nr 3). Protokół został opracowany w formie prawie kompletnej,
chyba że będziemy jeszcze do niego jakieś uwagi zgłaszali, od tego jest ta
komisja. Jako że jestem przy głosie podzielę się taką konstatacją, treść
protokołu odzwierciedla zadania, które podejmowaliśmy w pracach komisji to
znaczy, wysłuchaliśmy w temacie naszej pracy wyjaśnień wydziału, jednostek
miasta odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i zieleni w mieście, te
wyjaśnienia ustne oraz pisemne zostały opracowane, wprowadzone do
protokołu. Jako że nie stwierdziliśmy nieprawidłowości w funkcjonowaniu
samych jednostek, nic na ten temat nie ma, jest tylko stwierdzenie sposobu
funkcjonowania, a także pewnej konstatacji, do której doszliśmy czyli faktu, że
istnieje też inny sposób przygotowywania rozliczania i potem monitorowania,
utrzymania nadzoru nad większymi terenami zielonymi, który w sposób, myślę
taki odpowiadający temu do czego doszliśmy został wprowadzony do
protokołu pozostawiając merytorycznemu wydziałowi w tym momencie wolną
rękę w zależności od tego kiedy jest najlepszy czas na wypróbowanie,
zastosowanie tej metody pilotażowo oraz teren, który byłby tym objęty, byście
Państwo sami wybrali, bo to nie jest jakby kompetencją komisji w momencie

kiedy istnieje chęć jakiegoś rozwinięcia swojego działania, żeby wchodzić do
wydziału i na ten temat dyskutować. Natomiast, jeżeli chodzi o stwierdzenie co
było przyczyną rzeczywiście kiepskiego stanu zieleni i utrzymania zieleni w
mieście, do tego wniosku doszliśmy i tą przyczyną był brak wystarczających
środków przeznaczonych na utrzymanie tejże zieleni, bo musimy się zgodzić z
faktem, że jeżeli podejmowane są działania, podejmowane są mówiąc już tak
konkretnie koszenia trawy, ale ze względu na brak pieniędzy one są
ograniczone do jakiś tam wąskich pasów i dalej to nie jest robione, to oznacza
oczywiście, że można by było to zrobić tylko że niestety nie ma na to
funduszy. I to jest tak jakby główny wniosek naszej komisji. W związku z tym,
że można by było go jeszcze dodatkowo wyakcentować i prawie ostatni akapit
w opinii Komisji Rewizyjnej zwiększenie środków finansowych na ten cel
powinno w sposób doraźny rozwiązać ów problem i wydaje mi się że byłoby
wskazane dopisać tutaj Komisja Rewizyjna wnioskuje do Prezydenta Miasta o
zwiększenie takiej kwoty do wysokości i tutaj mam pytanie do kolegów
radnych czy tutaj wprowadzamy kwotę, bo to jest tak jakby nasza suwerenna
decyzja komisji?
Jerzy Wierchowicz- To jest problem na nowy projekt budżetu.
Robert Jałowy- Oczywiście.
Jerzy Wierchowicz- Teraz należy wystąpić z wnioskiem do budżetu na
przyszły rok. Na ile Państwo szacujecie zwiększenie budżetu na ten cel?
Robert Jałowy- Do jakiej wysokości? Jaka wysokość by była wystarczająca tak
aby w sposób komfortowy pozwoliłoby funkcjonować.
Jerzy Wierchowicz- Nie komfortowo.
Robert Jałowy- Mówiąc komfortowo mam na myśli, że wszystkie tereny
zielone są utrzymane w wystarczający sposób.
Jerzy Wierchowicz- Al. 11 Listopada już zarosła.
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego- Jeżeli
możemy się odnieść tutaj do obszaru, którym gospodaruje Wydział
Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego, bo ZGM jakby odrębnie to
kwota, która w tym roku po zwiększeniu środków finansowych w marcu została
zabezpieczona czyli około 3.000.000zł i to jest ta wartość, którą szacujemy
jako tą nazwałabym minimalne optimum.
Jerzy Wierchowicz- Trochę mało. A ile Państwo sądzicie, żeby było to
optymalne, a nie komfortowe?
Główny
SpecjalistaWydział
Gospodarki
Komunalnej
i Transportu Publicznego- Wydaje się, że te 3.000.000zł może 3.500.000zł
powinno wystarczyć na takie bieżące utrzymanie. Nie mówimy oczywiście w
tych środkach o odtwarzaniu zieleni zdegradowanej, myślę tutaj o
nasadzeniach trwałych, czyli nie mówimy tutaj o odtwarzaniu nasadzeń
krzewów.
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego - Czyli to
co mamy, kosimy, tniemy, odchwaszczamy, sprzątamy.
Robert Jałowy- Tak jak tu jest napisane w protokole doraźnie rozwiązać ten
problem, czyli doraźne rozwiązanie problemu.
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego - To jest
około 3.700.000zł.
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Główny Specjalista- Oczywiście z podziałem jeśli chodzi o określone tereny
miasta, bo wiadomo że centrum i śródmieście i Park Wiosny Ludów i
powiedzmy ogólnie pojęte centrum miasta to te nakłady będą większe jeśli
chodzi o pielęgnację, jeśli chodzi o częstotliwość koszenia, natomiast jeżeli
chodzi chociażby o duże trakty komunikacyjne to w ramach tych środków
możemy sobie pozwolić na pięć, sześć koszeń w trakcie sezonu. Gdybyśmy
chcieli mieć trawę taką jak w ogrodzie to byśmy musieli kosić to co dwa, trzy
tygodnie, ale te środki już wtedy zdecydowanie wzrosną. Natomiast w takim
środowisku miejskim aż takie nakłady nie są pewnie potrzebne i tutaj główny
nacisk powinniśmy położyć na te tereny w centrum miasta, które są
najbardziej uczęszczane przez mieszkańców, te najbardziej eksponowane.
Powiedzmy, że te 3.500.000zł powinno starczyć na takie bieżące utrzymanie.
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego - Jak
Państwo będą zapisywać to ja bym sugerowała jednak 4.000.000zł.
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej- Jeżeli chodzi o ZGM jest
troszeczkę inaczej, ponieważ my jesteśmy w zupełnie innym paragrafie,
jesteśmy w dziale 700, nie otrzymuję żadnej dotacji na utrzymanie czystości.
Jakby zwiększyć kwotę na ten cel to ja bym musiał zwiększyć swój budżet,
czyli więcej z czynszu przeznaczyć na utrzymanie czystości, bo oprócz tego
co tutaj jest w protokole 1.169.000, bo to jest to co przeznacza miasto, my z
kolei przeznaczyliśmy w roku 2013 1.287.000zł, a w roku 2014 1.218.000zł
przy czym to są środki związane z utrzymaniem zasobów gminnych, w 100%
budynków gminnych plus tereny zewnętrzne przylegający do tych budynków
trawniki czy żywopłoty. Chcąc zwiększyć to ja muszę się zapytać wspólnot
mieszkaniowych, ponieważ to nie jest zupełnie ujęte, ale na pewno w
segregatorach, które Pan Przewodniczący przeglądał z pewnością to są
umowy ze wspólnotami mieszkaniowymi, czyli ja muszę najpierw iść do ludzi i
powiedzieć zwiększcie środki na utrzymanie zieleni i dopiero mogę
odpowiedzieć czy zwiększamy czy nie zwiększamy.
Robert Jałowy- Ale takich bardzo dużych w tym obszarze, rażących zaniedbań
nie stwierdziliśmy, jeżeli chodzi o obszary, o których Pan Dyrektor mówi.
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - Częstotliwość była i jest taka
sama, także to jest utrzymywane. Sądzę że 1.200.000zł jak będziemy
przeznaczać z czynszu na utrzymanie zieleni to będzie takie przyzwoite
minimum.
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego - W
naszym przypadku te podane lata były ze zniżką właśnie środków
zaplanowanych w budżecie i pokazaliśmy, w którymś zestawieniu taki
przedział z dziesięciu lat, kiedy bywały lata gdzie to wynagrodzenie było
praktycznie o 100% większe jak w tym okresie badanym, w 2013 i 2014 roku.
Robert Jałowy- Wyjaśnienia założone przez wydziału oczywiście są w aktach
sprawy, więc to nie jest tak, że my pewne rzeczy najistotniejsze przenieśliśmy
do protokołu opracowując na podstawie Państwa wyjaśnień, a te tabele na
przykład z poprzednimi latami, że one gdzieś umknęły, otóż nie, one są i po
prostu, jeżeli ktokolwiek chciałby zweryfikować na przykład szerzej informacje
związane z utrzymaniem zieleni będzie miał powiedzmy na podstawie
dokumentu dostęp, choćby o udostępnienie informacji publicznej i będzie mógł
zapoznać się. Oczywiście nie z kwestiami dotyczącymi umów czy spraw
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związanych z działalnością handlową czy jakąś tajemnicą, ale wszystkie
pozostałe kwestie na pewno tak. Czy Państwo macie jeszcze jakieś uwagi
dodatkowe?
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - To znaczy, jeżeli można
właśnie odnośnie tych kwot.
Robert Jałowy- Dopisać? Bo możemy dopisać, że tutaj kiedy kończymy
kwestie dotyczące ZGM-u to jest strona druga na końcu tych trzech
pierwszych linijek możemy tu dopisać to co Pan Dyrektor powiedział, czyli
wysokości kwot przeznaczonych na utrzymanie czystości i zieleni w mieście
przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wynosił w 2013 roku 1.287.986zł,
w 2014 roku 1.218.463zł. Tu jest niewielka różnica związana z powstaniem
wspólnot, czyli przechodzi z innej kieszeni.
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - Jeżeli jesteśmy przy
ustaleniach kontroli to trzecie zdanie realizacja tych zadań, podzielone na
poszczególne zamówienia, a także na części oraz umowne rejony WGKiTP
powierza wykonawcom wybranym w postępowaniach prowadzonych w trybie
przetargu nieograniczonego natomiast w ZGM przetargi dotyczące pełnego
zasobu gminy są realizowane przez zlecenie kompleksowej usługi
całorocznego utrzymania czystości na podstawie pięciu umów odrębnie
zawartych przez każdą administracje, i tak jak to przeczytałem odniosłem
wrażenie, że wydział zleca na podstawie przetargów, a ZGM nie.
Robert Jałowy- Ale tak nie jest. Natomiast w przypadku ZGM przetargi
dotyczące pełnego zasobu gminy, czyli mamy to odniesienie, ale wiem że
potocznie czytając można tak zrozumieć.
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - Że na podstawie prawa
zamówień publicznych.
Jerzy Wierchowicz- W taki sam sposób jak miasto, tak?
Robert Jałowy- Tak.
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - Identycznie.
Jerzy Wierchowicz- A tu wynika jakby to był różny sposób.
Robert Jałowy- Rzeczywiście jak się to czyta to można mieć wątpliwości, ten
wyraz przetargi przelecieć, dotyczące pełnego zasobu gminy są realizowane.
Jerzy Wierchowicz- Ja bym zastąpił natomiast słowem analogicznie w
przypadku ZGM-u.
Robert Jałowy- Dobrze, zmienimy. Żeby uwypuklić to możemy od nowego
zdania.
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - My to ogłaszamy w dzienniku
Urzędowym Wspólnot Obywatelskich i to jest dosyć duże postępowanie.
Robert Jałowy- Dobrze, a czy Pani Dyrektor coś jeszcze by chciała
ewentualnie dodać.
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego - My jako
wydział przygotowaliśmy stanowisko do protokołu końcowego Komisji
Rewizyjnej (załącznik nr 4).
Robert Jałowy- Tu jest odniesienie do 2015 roku, który właściwie nie jest w
temacie naszej kontroli, dlatego to jest dodatkowy dokument, który
przyjmujemy w akta z kontroli i on zawsze będzie do wglądu. Jeszcze
chciałbym odczytać ostatni akapit dla kolegów z Komisji Rewizyjnej na temat
formy i ewentualnie podsumowania tego czy tutaj utrzymujemy ten wniosek, w
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dłuższej perspektywie jednak wymagana jest kompleksowa analiza funkcji,
celów i zadań terenów zielonych w Gorzowie Wielkopolskim, gdyż obfitość i
pochodna im wartość miejskiej zieleni stanowi istotne prospołeczne
dziedzictwo miasta, stanowiące o jego dużym potencjale, który powinien jak
najlepiej służyć mieszkańcom, chodzi o to, że ten wniosek tak jakby w
pewnym sensie, oprócz oczywiście tego wcześniejszego zabezpieczenia
środków zabezpieczenia środków w budżecie do wysokości w naszej opinii
około 4.000.000zł dla wydziału skłoni nas zapewne w przyszłym roku do
kontroli sprawdzającej w jaki sposób miasto podeszło do tego tematu.
Oczywiście będziemy wiedzieli czy Prezydent rozpocznie jakieś działania
kompleksowe na temat analizy i celów w ogóle nad konkretnymi obszarami
zielonymi w mieście, bo wiemy, że ich jest dużo i jesteśmy jako mieszkańcy
bardzo dumni z tego, że mamy tak dużo terenów zielonych, ciekawych i
ciekawie położonych na terenie jednego miasta i prawdopodobnie jakieś
ogólne cele dla tych terenów zielonych będą przeznaczony czy też jakieś
usystematyzowanie tego. To tyle z mojej strony, jeśli nie ma jakiś specjalnych
uwag to z tym dopiskiem, o którym wspomnieliśmy jeżeli chodzi o wydział to
około 4.000.000zł to będzie też korespondowało z tym wyjaśnieniem
dodatkowym do działań komisji, bo to jest do protokołu, ale to nie jest
klasyczne wyjaśnienie do protokołu, bo klasyczne wyśnienie byłoby wtedy
gdybyśmy się tak jakby nie zgadzali w pewnym temacie, a to jest taka
dodatkowa opinia i tak ją traktujemy oczywiście.
Jerzy Wierchowicz- To jest odniesienie do projektu uchwały, prawda?
Robert Jałowy- Po części też.
Jerzy Wierchowicz- Ale projekt uchwały nie ulega generalnie zmianie.
Robert Jałowy- Tak.
Jerzy Wierchowicz- Jeśli mogę mam propozycję gramatyczną, bo jestem na to
uczulony i skreśliłbym tutaj ponad stutysięcznemu miastu wojewódzkiemu w
Polsce, wojewódzkiemu w Polsce jest niepotrzebne, stutysięcznemu miastu po
prostu.
Robert Jałowy- Dobrze. Polska ma duże tradycje przyrodniczo-leśne i tylko w
tym sensie, nie mówiąc o tym że nasze województwo jest najbardziej
zalesionym, ale to tak na marginesie.
Jerzy Wierchowicz- Jeszcze jedna uwaga, który powinien jak najlepiej służyć
mieszkańcom i uważam że jak najlepiej też jest niepotrzebne. Aby nie mnożyć
słów ponad miarę i ponad potrzebę.
Robert Jałowy- Skreślamy?
Przemysław Granat- Skreślamy.
Robert Jałowy- Czy w takiej formie możemy przyjąć protokół?
Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym jednomyślnie 4 głosami za, przyjęła
protokół Komisji Rewizyjnej dotyczący funkcjonowania nadzoru i kontroli
wykonywania zadań z zakresu utrzymania i konserwacji zieleni w mieście
w latach 2013-2014 (załącznik nr 5).
Robert Jałowy- Chciałem ze swojej strony serdecznie podziękować Pani
dyrektor i Panu dyrektorowi za wyczerpujące informacje, bardzo precyzyjne,
bardzo szczegółowe szczególnie te pisemne, ale oczywiście też wszystkie
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wyjaśnienia, których tutaj nam udzielano na bieżąco, a także zrozumienie
pewnych dodatkowych dokumentów, które podczas pracy komisji nam się
pojawiły i pewnych możliwości, być może oszczędniejszych i bardziej
precyzyjnych sposobów monitorowania utrzymania zieleni w mieście.
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego Chciałam jeszcze zapytać, na której sesji Rady Miasta ten protokół będzie
prezentowany?
Robert Jałowy- Na najbliższej.
Jerzy Wierchowicz- Mam pytanie, kto kosi 11 Listopada?
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - Nie my.
Główny Specjalista- Chodzi o firmę?
Jerzy Wierchowicz- O firmę. Bo to jest miasta, prawda?
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego - Tak.
Główny Specjalista- To są miejskie pasy zieleni.
Jerzy Wierchowicz- To jest bardzo długa, szeroka aleja, ja tam codziennie
jeżdżę, ale to nie ważne że tam jeżdżę, to jest takie dosyć pryncypialne
miejsce i już jest troszkę zarośnięte.
Główny Specjalista- Koszenia w tym momencie już są realizowane na zieleni
południowej, na zachodniej, jesteśmy też na etapie przygotowywania umów
uzupełniających.
Jerzy Wierchowicz- A jeszcze w tym roku będzie koszona?
Główny Specjalista- Tak. W tym roku chcemy przygotować jeszcze umowy
uzupełniające praktycznie w całym mieście, poza centrum i śródmieściem tak
żeby doposażyć czy zwiększyć te krotności, które wynikały z tych umów, które
są zawarte po przetargu wiosną, żeby ten jesienny sezon zabezpieczyć.
Jerzy Wierchowicz- Jeszcze jedno koszenie będzie w tym roku?
Główny Specjalista- Ciężko powiedzieć, bo to zależy jaka będzie pogoda,
bywały lata że kosiliśmy w listopadzie jeszcze, ale zakładamy, że przynajmniej
jeszcze jedno.
Robert Jałowy- Jak sezon dla grzybiarzy będzie dobry to będzie oznaczało, że
będą koszenia.
Jerzy Wierchowicz- A pogoda ma wpływ na nasze wydatki na zieleń?
Główny Specjalista- Ja myślę, że tak.
Jerzy Wierchowicz- Czujecie to, że to jest rząd iluś tam tysięcy złotych?
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego - To
widać po krotności koszeń, jeżeli hektar koszenia terenu płaskiego kosztuje
900zł-1.000zł.
Jerzy Wierchowicz- Czyli jak jest susza to jest lepiej dla nas, Tak?
Główny Specjalista- Tak, jest lepiej.
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego - Tak, ale
z chwastami tak jak Państwo widzicie po prostu się nie wygra. Jest niska
trawa, a chwasty występują.
Jerzy Wierchowicz- Dobrze to myśmy protokół przyjęli, ale proszę zwrócić
uwagę na Aleje 11 Listopada.
Ad.4 Sprawy różne.
Robert Jałowy- Jeżeli chodzi o sprawy różne to rozmawiałem z panem
Marcinem Kurczyną, uruchamiamy kwestie dotyczące prawidłowości
6

wydatkowania pieniędzy na sport w latach 2013-2014 i ustaliłem z Panem
Marcinem Kurczyną, że on przygotuje listę dokumentów, które nasza komisja
będzie potrzebowała i przyśle tutaj do biura, wtedy poproszę Panią Dyrektor,
żeby się ze mną skontaktowała.
Jerzy Wierchowicz- To teraz za sport się bierzemy?
Robert Jałowy- Tak. Tu było bardzo dużo zastrzeżeń, stąd to wyniknęło, to
chyba miało być jeszcze w poprzedniej kadencji robione, prawda? Tam były
bardzo różne uwagi w tym temacie, więc państwo uznaliście, że przenosimy
to, tak samo jak i zieleń. Procedury dotyczące mobbingu to też będzie
interpelacja w tej sprawie, potem będziemy mieli już te informacje. Stanowisko
kontroli Komisji Rewizyjnej z dnia 6 listopada 2014r. i wówczas Komisja
Rewizyjna stwierdziła przepisy Uchwały Rady Miasta XI/120/2003 określająca
liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad
usytuowania miejsc nie są jednoznaczne, sprawiają urzędnikom trudność w
ich interpretowaniu. Przewodnicząca komisji, pewnie chodzi o Miejską Komisję
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
przewodnicząca
komisji
sygnalizowała ten problem w styczniu bieżącego roku, jednak jak dotąd nie
podjęto inicjatywy uchwałodawczej w tej sprawie. Na początek złożymy
interpelacje, zapytamy co i jak, być może jest przygotowywana, jak dowiemy
się że jest przygotowywana to wtedy będzie tylko kontrola sprawdzająca,
jednorazowa i od razu przyjęcie tego tematu.
Jerzy Wierchowicz- Wyznaczamy termin następnego spotkania czy zwołasz?
Robert Jałowy- Może tak, jak dostaniemy odpowiedź dość szybko, że w ciągu
tygodnia możemy dostać na temat tych punktów alkoholowych i projekt
uchwały, który by doprecyzował to i kwestie czy opracowano procedurę
przeciwdziałania mobbingowi to możemy się spotkać nawet przed sesją Rady
Miasta, gdyby tak było to powiedzmy umówimy się że spotkamy się troszeczkę
wcześniej, nikt z nas akurat nie musi być na Konwencie, ale nie wiem czy tak
szybko dostaniemy odpowiedź. Myślę, że nasze spotkanie orientacyjnie to jest
połowa października.
Po wyczerpaniu porządku dziennego, Przewodniczący podziękował zebranym
za czynny udział, zamykając posiedzenie komisji.
Protokołowała
A. Zienkiewicz
Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
(-)
Robert Jałowy
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