Zał cznik
do Uchwały nr XXVII/130/2005
Rady Gminy Cisek z dnia 28 lutego 2005r.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Cisek
z dnia 16.02.2005 r.
w sprawie skargi wniesionej przez Pana Konrada Haronska
na Wójta Gminy Cisek P.Alojzego Parysa .

Podstawa działania Komisji Rewizyjnej :
1. Statut Gminy Cisek Rozdział VI Komisja Rewizyjna,
2. Pismo-wniosek P. Konrada Haronska z dnia 29.XII.2004r,
3. Pismo-wniosek P. Konrada Haronska z dnia 30.XII.2004r,
4. Upowa nienie Przewodnicz cego Rady Gminy Cisek dla Komisji Rewizyjnej z dnia z dnia
28.01.2005r oraz 16.02.2005r
Badanie wniosków-skargi Komisja Rewizyjna rozpocz ła 28.01.2005r. Posiedzenie Komisji
zwołał i prowadził jej Przewodnicz cy Walter Oleks. W pracach Komisji uczestniczył
Przewodnicz cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz. Komisja w składzie zgodnym z listami
obecno ci zapoznała si szczegółowo z tre ci wniesionych wniosków-skarg na Wójta Gminy
Cisek P. Alojzego Parysa przez P. Konrada Haronska zamieszkałego Roszowice ul.Płonia 29
47-253 Cisek:
1.1 Pismo z dnia 29.12.2004r wniosek o zbadanie wystawionego dokumentu z 1997r przez
funkcjonariuszy publicznych Gminy Cisek w znaczeniu prawnym art.271§1 k.k.
1.2 Pismo z dnia 30.12.2004r wniosek o zbadanie prawdopodobie stwa wydania karty
pomocy w 1997r na gospodarstwo Anny Pietruszka w Płoni.
Pisma w/w wpłyn ły do Komisji Rewizyjnej w dniu 05 stycznia 2005r .Pismem
z dnia 11.01.2005r w imieniu Komisji Rewizyjnej Przewodnicz cy P.Walter Oleks zwrócił
si do Wójta Gminy P.Alojzego Parysa o zapoznanie si z tre ci wniesionych wnioskówskarg i przedstawienie stosownych wyja nie na pi mie oraz przedło enie Komisji
Rewizyjnej dowodów ródłowych zwi zanych ze spraw . Odpowied Wójta Gminy Komisja
Rewizyjna otrzymała w dniu 21.01 2005r za pismem przewodnim BRG 0052/Rew./2005r.
Wnosz cy skarg P.Konrad Haronska w pi mie z dnia 29.12.2004r wnosi o zbadanie
wystawionego dokumentu, który sporz dzili i potwierdzili funkcjonariusze publiczni Gminy
Cisek tj. Wójt Gminy Cisek oraz radny z Bła ejowic. Dokument ten został wg wnosz cego
wniosek-skarg wystawiony po lipcowej powodzi w 1997r, w którym po wiadczono fakt, e
Gospodarstwo Rolne Bła ejowice miało zalanych przez powód 70 ha gruntów.
Natomiast w pi mie z dnia 30.12.2004r skar cy P.Konrad Haronska, wniósł o zbadanie
prawdopodobie stwa wydania „Karty Pomocy” w 1997r na gospodarstwo Anny Pietruszka w
Płoni, której dom w czasie powodzi był niezamieszkały.
Na podstawie w/w karty skar cy podnosi, e prawdopodobnie opiekun budynku P.Bili ski
Edmund otrzymał pomoc w kwocie 3.000,-zł.

Komisja rewizyjna na posiedzeniu dnia 28.01.2005r oraz 16.02.2005r zapoznała si tak e z
zebranymi materiałami a to:
2.1 Pismo Wójta Gminy Cisek z dnia 20.01.2005r L.dz. BRG 0052/REW./2005 odnosz ce si
do wniesionych skarg przez P.Konrada Haronska , a to wydania dokumentu z 1997r o
po wiadczeniu zalania Gospodarstwa Rolnego w Bła ejowicach i wydania Karty Pomocy
w 1997r na gospodarstwo Anny Pietruszka.
2.2 O wiadczenie z dnia 03.02.2005r podpisane przez Wójta Gminy Cisek P.Alojzego Parysa
i P.Janin Sudomirsk dotycz ce wapna tlenkowego dla rolników po powodzi w 1997 r.
2.3 Faktura Nr 10/RL/98 z dnia 31.01.1998r wystawiona przez Spółdzielnie Usług
Rolniczych Cisek z/s w Roszowickim Lesie na 132,48 t wapna tlenkowego dla RSP-U
Pietrowice Wielkie.
2.4 Faktura Nr 16/KL/98 z dnia 17.02.1998 wystawiona przez Spółdzielni Usług
Rolniczych Cisek z/s w Roszowickim Lesie na 24,95 t wapna tlenkowego dla RSP-U
Pietrowice Wielkie.
Na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 28.01.2005r został zaproszony P.Konrad
Haronska .Na okoliczno z przeprowadzonego przesłuchania został sporz dzony protokół
zezna , który potwierdził własnor cznym podpisem wnosz cy wniosek- skarg .
Na podstawie zebranego materiału dowodowego Komisja Rewizyjna wnosi uzna wniesion
skarg jako niezasadn .
Uzasadnienie:
Zdarzenia, o których pisze wnosz cy skarg P.Konrad Haronska miały mie miejsce w 1997r
tj.8 lat wstecz.
Brak jest dokumentów w archiwum Urz du Gminy Cisek z tego okresu poniewa zostały one
zniszczone za zgod Archiwum Pa stwowego w Opolu.
Skarga wniesiona przez P.Konrada Haronska ma charakter osobisty a nie społeczny co
wynika z zezna spisanych przed Komisj dnia 28.01.2005r. Je li faktycznie według
skar cego miały miejsce wskazane nieprawidłowo ci mógł je natychmiast z chwil
powzi cia wiadomo ci zgłosi wła ciwym organom.
Na tym prace zwi zane z badaniem skargi Komisja Rewizyjna zako czyła w dniu
16.02.2005r.
Tre stanowiska Komisja Rewizyjna przyj ła jednomy lnie czterema głosami obecnych na
posiedzeniu członków.
Stanowisko Komisji po odczytaniu podpisano.
Stanowisko sporz dzono w 3 jednobrzmi cych egzemplarzach, z których otrzymuj :
1. Przewodnicz cy Rady Gminy Cisek
2. Wójt Gminy Cisek
3. Komisja Rewizyjna
Zał czniki do stanowiska:
1) Upowa nienie PRG Cisek 2 egz.
2) Dokumenty wymienione w stanowisku w poz. 1.1-2 oraz 2.1-4,
3) Protokół z zezna z dnia 28.01.2005r –2 kartki.
Podpisy członków Komisji:
1. Oleks Walter
2. Ketzler Alojzy
3. Blana Lucja
4. Michalczyk Maria

