
PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, która odbyła się w dniu 30 marca 2015 r. 
o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Tarnów.

Porządek posiedzenia:
1. Analiza  wybranych  dokumentów  finansowo-księgowych  (analiza  kart  samochodów

służbowych za okres od 1.06.2014 do 30.06.2014 r. wraz z rozliczeniem paliwa oraz wykaz
pracowników posiadających ryczałt  na korzystanie  z  samochodów prywatnych do celów
służbowych)

2. Sprawy bieżące.

Pan Radny Józef Jamróg - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej otworzył posiedzenie, przedstawił
proponowany porządek obrad i poddał go pod głosowanie.

Porządek posiedzenie został przyjęty jednomyślnie 5 głosami "za". 

Ad 1.

Pani  Alicja  Kusior  –  Sekretarz  Gminy przekazała  członkom komisji  karty drogowe wszystkich
samochodów służbowych prowadzonych w okresie od 1.06.2014 do 30.06.2014 r.

Pan  Józef  Jamróg  -  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  powiedział,  że  karty  prowadzone  są
prawidłowo,  na  wszystkich  poprawnie  wypełnione  poszczególne  rubryki,  daty,  podpisy
prowadzących samochody służbowe.

Pan Bartosz Łaśko powiedział, że godziny użytkowania samochodu służbowego KIA Sorento nie
pokrywają się z godzinami pracy urzędu. Czy to jest spowodowane wyjazdami w teren na imprezy
plenerowe?

Pani Sekretarz potwierdziła przypuszczenia p. Radnego Łaśko.

Pan Dariusz Żurek stwierdził, że godziny użytkowania samochodu służbowego IVECO pokrywają
się z godzinami pracy w urzędzie gminy. 

Pan  Marek  Cichy  potwierdził,  że  karty  drogowe  dla  Opla  Zafira  również  prowadzone  są  we
właściwy sposób.

Pan Bartosz Łaśko powiedział, że samochód służbowy jest tankowany np. na ul. Tuchowskiej. Ceny
paliw ciągle się zmieniają, ale są na terenie miasta dwie lub trzy stacje na których zawsze jest
najtańsze  paliwo.  Czy  nie  można  podpisać  z  takimi  stacjami  umów  na  zakup  paliwa  w  celu
generowania oszczędności dla gminy?

Pani Sekretarz odpowiedziała, że ceny paliw ciągle się zmieniają.

Pan Łaśko powiedział, ze wiele firm tak robi, są różnego rodzaju programy lojalnościowe.

Pan Jamróg potwierdził, że na wielu stacjach benzynowych przy tankowaniu większej ilości paliwa
np. 200 l można otrzymać zniżki na jego zakup. 

Pani Skarbnik odpowiedziała,  że po zatankowaniu samochodu  pobierana jest  faktura, na której
widnieje nr rejestracyjny tankowanego pojazdu. W związku z tym jednorazowo nie są tankowane



wspomniane  przez  p.  Przewodniczącego  ilości  paliwa.  Dodała,  że  pracownicy.  Którzy  tankują
samochody są zorientowani  gdzie  ceny paliw są najniższe i  tam tankują samochody.  Poza tym
zdarza się, że samochody tankowane są w trasie.

Pan Jamróg powiedział, że można też tankować samochody w stacjach sieciowych. Takie stacje są
oddalone od siebie, a tym samym dostępne w dogodnych lokalizacjach.

Pan Łaśko powiedział, że nie trudno byłoby określić ilość paliwa, która będzie potrzebna na dany
rok  budżetowy.  Takie  dane  można  oszacować  na  podstawie  zużycia  w  poprzednim   roku
budżetowym. 

Pan  Rybski  zapytał  czy  jeżeli  samochody wyjeżdżają  gdzieś  dalej  to  czy  wówczas  pracownik
otrzymuje delegację?

Pani Skarbnik odpowiedziała, twierdząco. 

SPRAWA P. ROLESKIEGO

Pani Kazimiera Kleszcz – Kierownik Referatu Geodezji powiedziała, że w przedmiotowej sprawie
zostały wysłane dwa pisma do Wojewody Małopolskiego i  do chwili  obecnej nie otrzymaliśmy
odpowiedzi.  Dodała,  iż w dniu 4 marca zostało wystosowane pismo do p. Roleskiego. Kolejno
odczytała to pismo. 

Pan  Rybski  zapytał  czy w  związku  z  tą  procedurą  mogą  być  nadal  wydawane  pozwolenia  na
budowę przy ul. Cichociemnych.

Pani Kleszcz odpowiedział, że ul. Cichociemnych powstała w trybie decyzji komunalizacyjnej. W
chwili obecnej wystąpiliśmy o uchylenie tej decyzji w zakresie dotyczącym tej ulicy. Jej przejęcie
powinno nastąpić w trybie art. 73 ustawy z 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy
reformujące  administrację  publiczną.  Właściciele  nieruchomości  przejętych  pod  drogi  mogli
ubiegać się o odszkodowania za te grunty do końca 2005 roku.

Pan Rybski zapytał o ul Cichociemnych nikt nie może się ubiegać o odszkodowanie.

Pani Kleszcz odpowiedziała, że mógł przed wspomnianą datą i w chwili obecnej nie ma odwrotu.

Pan Rybski zapytał czy gdyby p. Roleski wycofał złożone w tej sprawie pismo jakie rodziłoby to
skutki oraz czy przedmiotowe drogi nadal mogłyby funkcjonować jak do tej pory?

Pani Kleszcz odpowiedziała, że w tym kierunku zmierzamy. Dodała, iż decyzję można w każdym
momencie odwołać. 

Pan Jamróg powiedział, że w takim razie czekamy na odpowiedż od Wojewody. 

Pani  Kleszcz  powiedziała,  że  ul.  Sadowa  powstała  z  nieruchomości  Skarbu  Państwa,  zaś  ul.
Cichociemnych możemy przejąć w trybie art. 73 cytowanej wcześniej ustawy.

Dot. Ad. 1

Pani  Sekretarz  przekazała  członkom  komisji  do  wglądu  wykaz  pracowników  z  którymi  wójt
podpisał umowy na korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych – załącznik nr 3
do protokołu



Pan Jamróg zapytał czy to jest w jakiś sposób limitowane?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że przedmiotowe umowy zawierane są na wniosek pracownika w
oparciu  o  zapisy  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  25  marca  2002  r.  w  sprawie
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych
samochodów  osobowych,  motocykli  i  motorowerów  niebędących  własnością  pracodawcy. W
umowie  zawarte  są  dane  dotyczące  samochodu  prywatnego  pracownika,  numer  rejestracyjny,
pojemność  silnika,  dane  właściciela  oraz  limit  kilometrów  do  300  miesięcznie.  W przypadku
urlopu, choroby, delegacji pracownika przy rozliczaniu ryczałtu odlicza się 1/22 kwoty za każdy
dzień nieobecności w pracy. Umowy te zawierane są na okres roku budżetowego czyli od 2 stycznia
do 31 grudnia danego roku i  mogą być  w każdej  chwili  rozwiązane.  Po zakończeniu miesiąca
pracownik składa oświadczenie, że używał w danym miesiącu samochodu prywatnego do celów
służbowych,  które  stanowi  podstawę  wypłaty.  W  przypadku  jakiejkolwiek  zmiany  w
przedmiotowym zakresie sporządza się aneks do umowy. Pracownik nie ma obowiązku rozliczania
kilometrów. Wypłata środków następuje do 15 dnia każdego miesiąca.  Jest to kwota około 250 zł
przy 300 km. Kwota ta jest opodatkowana, ponieważ stanowi ona dochód pracownika.

Pan Rybski zapytał czy jeżeli pracownik w danym dniu korzysta z samochodu służbowego, to czy
jest to wówczas odliczane od tego ryczałtu.

Pani  Skarbnik  odpowiedziała,  że  powinno  to  zostać  odliczone.  Dodała,  że  jeżeli  przychodzi
kontrola z RIO i sprawdza ten właśnie zakres, bierze pod uwagę listę obecności oraz upoważnienia
do prowadzenia samochodów służbowych.

Pan Jamróg stwierdził, że karty są prawidłowo i skrupulatnie prowadzone.

Ad 2.

Pan  Kazimierz  Koprowski  –  Kierownik  Zespołu  Obsługi  Szkół  i  Przedszkoli  Gminy  Tarnów
przekazał członkom komisji projekt planu lekcji na rok 2015/2016 po przejęciu 5 obecnych klas
Gimnazjum w Zbylitowskiej  Górze  (załącznik  nr  4)  przez  Gimnazjum w Koszycach Wielkich.
Poinformował, iż projekt ten został opracowany przez dyrektora gimnazjum w Koszycach Wielkich
i nie uwzględnia godzin dyrektorskich, ponieważ nie została podjęta decyzja jakie zajęcia w ramach
tych godzin  miałyby się odbywać. 

Pan  Rybski  zapytał  czy  jest  możliwość  oddzielania  funkcjonowania  gimnazjum  od  szkoły
podstawowej.

Pan Koprowski odpowiedział, że nie ma do końca takiej możliwości.

Pan Rybski zapytał czy nie dało się tego wcześniej przewidzieć?

Pan Koprowski odpowiedział, że chodzi tutaj przede wszystkim o pracownie kierunkowe. Tylko w
nich mogą się odbywać zajęcia w związku z obecnym tam zapleczem.

Pan Jamróg powiedział,  że to temat do rozpatrzenia dla komisji  oświaty,  a w kwestiach czysto
tematycznych należy poprosić o wyjaśnienie dyrektora gimnazjum w Koszycach Wielkich. 

Pa Rybski zapytał czy klasy byłyby połączone?

Pan Koprowski powiedział, że trzon klasy zostałby zachowany, a reszta stanowiłaby uzupełnienie. 



Pan Przewodniczący  powiedział,  ze  kolejne  spotkanie  będzie  dotyczyć  opracowania  opinii  na
temat  wykonania  budżetu za 2014 rok.  Poprosił  o  zapoznanie się  z  materiałem.  Zaproponował
termin kolejnego spotkania na dzień 15.04.2015 r. na godz. 13.00.

Pan Rybski  zapytał  czy jeżeli  chodzi  o  konkretną inwestycję  to  informacja dotyczy całości  od
rozpoczęcia budowy do jej zakończenia?

Pani  Skarbnik odpowiedziała,  że przekazane sprawozdawanie z  wykonani  budżetu za 2014 rok
dotyczy zadań zrealizowanych w tym właśnie roku. Opracowanie jest już bardzo szczegółowe, nie
mniej jednak gdyby pojawiły się uwagi komisji to będzie to uzupełniane.

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Pan  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  zakończył
posiedzenie komisji.

Protokołowała: Aneta Błyskal


