
 

Protokół Nr 4/2011 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Białej 

z dnia 29 września  2011r. 

 

 

Otwarcia posiedzenia komisji dokonała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Felicja 

Kasperek . Stwierdziła na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu komisji uczestniczą 

wszyscy jej członkowie. Ustawowy skład Komisji Rewizyjnej 5 członków. W posiedzeniu 

komisji uczestniczył Burmistrz Białej Arnold Hindera  oraz Inspektor ds. obsługi Rady 

Miejskiej Gabriela Prokopowicz jako protokolant. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do 

protokołu. 

Przewodnicząca komisji Felicja Kasperek  poinformowała, że posiedzenie komisji 

zostało zwołane w związku z podjętą w dniu 5 września  br.  uchwałą  Rady Miejskiej w 

Białej w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego dotyczącego skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza  Białej  W związku 

z powyższym celem posiedzenia komisji jest zapoznanie i rozpatrzenie skargi  z dnia 25 

sierpnia  2011r. które  wpłynęła 2 września  2011r. na działalność Burmistrza Białej  w 

sprawie w  sprawie podniesienia drastycznie stawek za centralne ogrzewanie.   

 

Następnie Przewodnicząca odczytała kolejno wszystkie dokumenty dotyczące 

wniesionych skarg tj. : 

1. uchwałą Nr VII.104.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 września  br. w sprawie 

upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego 

dotyczącego skargi wniesionej na działalność Burmistrza  Białej.  / załącznik Nr 2/ 

2. Skargą wniesioną  przez Panią Cecylię  Pieczalską , Panią  Elżbietę Gąska i Pana Pawła 

Wichowskiego  / załącznik Nr 3/  

3. Pismem  Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej z dnia 28.09.11. skierowanym do 

skarżących  informującym, że otrzymana skarga na działalność Burmistrza  i   

pracowników Urzędu Miejskiego w Białej nie zostanie  załatwiona  w ustawowym 

terminie / tj. w przeciągu miesiąca od dnia otrzymania/, ale  zostanie zgodnie z 

procedurami zbadana przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Białej. /załącznik Nr 4/   

4. Pismem  Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z dnia 08.09.2011r. skierowanym do 

Burmistrza Białej w sprawie udzielenia informacji dotyczącej wniesionej skargi. / 

załącznik Nr 5/                

 

Komisja następnie zapoznała się z  wyjaśnieniami co do wniesionej skargi złożonymi na 

piśmie  przez Kierownika Referatu Inżynierii Komunalnej i Inwestycji Joachima Ernsrta i 

Skarbnika Gminy Klaudii  Kpoczyk. 

 

Wyjaśnienia te stanowią załącznik  Nr 6 do protokołu. 

 

Następnie Burmistrz Białej Arnold Hindera udzielił ustnych wyjaśnień i poinformował o 

podjętych działaniach zmierzających do obniżenia kosztów centralnego ogrzewania. 

Burmistrz potwierdził w swojej wypowiedzi wyjaśnienia złożone przez pracowników urzędu.  

Ponadto poinformował, że od czasu złożenia wyjaśnień zostało zorganizowane spotkanie z 

mieszkańcami budynku przy ul. Prudnickiej 8 . Spotkanie to odbyło się 29 września 2011r.  

Zaznaczył, że efektem spotkania była wizyta w kotłowni ogrzewającej mieszkania przy ul. 

Prudnickiej 8 . W trakcie wizyty stwierdzono, że zakupiony piec posiada pełną automatykę,  

która nie została  podłączona i co było skutkiem tak wysokich kosztów eksploatacyjnych.  

Podjęto decyzję , że w kotłowni przy ul. Prudnickiej 8 zostanie przeprowadzona 

modernizacja, która pozwoli na efektywne wykorzystanie pieca, co obniży koszty do około 5 

zł za m
2
.  



Burmistrz Białej poinformował, że zostały również przeprowadzone rozmowy z firmą ECO 

obsługująca kotłownię przy ul. Prudnickiej 10  która zadeklarowała w 2013 r. modernizację 

powyższej kotłowni co umożliwi podłączenie budynku przy ul. Prudnickiej 8 do kotłowni w 

budynku Urzędu Miejskiego.  

Rezultatem powyższego spotkania jest również deklaracja już 3 lokatorów o wykup lokali 

mieszkalnych.  

Stąd też gmina poczyna wszelkie starania  aby w kolejnym okresie dostarczania ciepła 

umożliwić lokatorom dokonywanie oszczędności zużycia ciepła poprzez: 

 zamontowanie liczników , 

 zmianę formy obsługi kotłowni – zatrudniono pracownika, 

 ocieplenie ścian budynku.  

 modernizację kotłowni przy ul. Prudnickiej 8 

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera stwierdził, że złożona skarga jest zasadna ze względu na: 

 brak regulaminu  rozliczania kosztów c.o. 

  brak bieżących działań zmierzających  do regularnego zmniejszania kosztów, 

  brak należytej kontroli ze strony pracowników urzędu jak i inspektora nadzoru nad 

pracami w trakcie budowy kotłowni jak i podłączenia pieca c.o.  

  

 

Członek Komisji Joachim Kosz  po uzyskanych wyjaśnieniach stwierdził, że ewidentną 

winę za tak duże koszy c.o. ponoszą pracownicy urzędu i zwrócił się z zapytaniem jakie 

poniesie budżet gminy z tego tytułu straty? 

 

Więcej uwag i zapytań nie zgłoszono. 

 

Członkowie komisji na podstawie wypracowanego stanowiska   uznali skargę jako 

zasadną, i na tej podstawie  przystąpili  do sporządzenia  uchwały  Komisji Rewizyjnej  w 

sprawie rozparzenia wniesionej skargi   na działalność Burmistrza Białej, wraz z 

uzasadnieniem i projektu uchwały Rady Miejskiej w Białej w sprawie rozpatrzenia skargi 

wniesionej  na działalność Burmistrza Białej  

Członkowie jednogłośnie przyjęli uchwałę Nr 6/09 Komisji Rewizyjnej w sprawie 

rozpatrzenia wniesionej skargi na działalność Burmistrza Białej. Uchwała ta stanowi 

załączniki  do protokołu.  

 

Przewodnicząca Komisji poinformowała , że projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

wniesionej  skarg na działalność Burmistrza Białej zostanie  przekazana  Przewodniczącemu 

Rady Miejskiej w Białej,  celem rozpatrzenia jej   na posiedzeniu sesji rady. Projekt  uchwały 

stanowi załącznik  do protokołu.  

 

Przewodnicząca Komisji   zamknęła posiedzenie komisji.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

     Protokolant                                                             Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                   Felicja  Kasperek 

 
 

 

 

 


