P r o t o k ó ł Nr 2/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 27 stycznia 2015r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26.
Posiedzenie otworzył o godz. 1400 i przewodniczył Przewodniczący Komisji Radny Antoni Rak. Przywitał
wszystkich obecnych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 3 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 4 członków stanowi quorum. Lista obecności
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu. Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyła Sekretarz Gminy
Pani Barbara Chyża. Nieobecny radny: Zbigniew Wierzbicki ( nieobecność nieusprawiedliwiona).
Następnie przedstawił porządek posiedzenia :
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 1/2014 z dnia 16 grudnia 2014r.
2. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego.
3. Sprawy różne – wolne wnioski.
Komisja w przeprowadzonym głosowaniu, jednogłośnie (3 głs. „za”) przyjęła porządek posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 1/2014 z posiedzenia komisji w dniu 16 grudnia 2014r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół był do wglądu w wersji papierowej w Biurze Rady.
Radni nie zgłosili poprawek do protokołu – Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie jego zatwierdzenie.
Komisja w obecności 3 radnych zatwierdziła protokół Nr 1/2014 - jednogłośnie - 3 głs. „za”.
Do pkt 2
Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego.
Przewodniczący Komisji radny Antoni Rak poinformował o przekazanych pismem Nr OR.I.1510.1.2.2014
z dnia 31 grudnia 2014r. dokumentach w sprawie złożonej skargi przez Panią Bożenę Sobocką ( emerytowany
pracownik Urzędu Miejskiego) na działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego dot. dyskryminacji w przyznawaniu
świadczeń z ZFŚS. Skarżąca złożyła skargę do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dnia 07 lipca 2014r.,
pismem z dnia 10 lipca 2014r. Regionalna Izba Obrachunkowa przesłała do rozpatrzenia zgodnie z właściwością
Radzie Miejskiej w Lewinie Brzeskim ( wpłynęła do tut. Urzędu dn. 11 lipca 2014r.).
Kolejno Przewodniczący Komisji poinformował, że Rada Miejska w Lewinie Brzeskim (byłej kadencji) na
wniosek Komisji Rewizyjnej wystąpiła dn. 13.11.2014r. do Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat
Pracy w Opolu o wyrażenie opinii czy Regulamin ZFŚS w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim wprowadzony
Zarządzeniem Nr 2/2014 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 27 marca 2014r. jest zgodny z obowiązującym
prawem. Przede wszystkim czy zapis :
- § 12 pkt 4 i § 17 pkt 1 lit. c Regulaminu – pomija emerytów - jest zgodny z art. 2 pkt 5 ustawy
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
- § 13 Regulaminu - w związku z ustalonymi w zał. nr 5 do Regulaminu kryteriami socjalnymi dopłat
do świadczeń – jest zgodny z art. 8 ust 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu pismem z dnia 12 grudnia 2014r. Nr 111024560-Sp0283-Sa01/2014 ( wpłynęło do tut. Urzędu dn. 16.12.2014r.) przesłała odpowiedź, wyjaśniając kto jest
uprawniony do korzystania z Funduszu i wyjaśnienia do wnioskowanych zapisów w Regulaminie.
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dokumentów dot. skargi (ksero) stanowi zał. Nr 2 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji poprosił Panią Barbarę Chyżą Sekretarza Gminy o przedstawienie treści pisma
z Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że należałoby w Regulaminie ZFŚS dokonać zmiany zapisów do których
odniosła się PIP, a dotyczą :
- zapisu w § 17 pkt 1 lit. c,
- zapisu w § 17 pkt 2,
- zapisu w § 13.
Radny Stefan Kachel stwierdził, że skarga Pani Bożeny Sobockiej jest bezpodstawna, ponieważ otrzymała
wszystkie świadczenia z Funduszu o które występowała. Podkreślił, że PIP odnosząc się do zapisów Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim oceniła, że zróżnicowanie częstotliwości
możliwości korzystania przez wskazane osoby trudnym byłoby do zakwalifikowania jako przejaw o charakterze
dyskryminacyjnym.
Sekretarz Gminy potwierdziła, że skarżąca skorzystała z wszystkich form pomocy jakie można było otrzymać
w 2013r. i w 2014r. na podstawie Regulaminu ZFŚS.
Przewodniczący Komisji radny Antoni Rak odnosząc się do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia
opinii przez PIP stwierdził, że PIP nie doszukała się przejawu dyskryminacji emerytów i rencistów w związku
z tym, że emeryci i renciści mogą skorzystać z dopłat do wypoczynku jeden raz na dwa lata.
Sekretarz Gminy poinformowała, że odnosząc się do § 12 czyli do krotności częstotliwości przyznawaniu dopłat
do wypoczynku w stosunku pracowników do emerytów, że jest trudnym do zakwalifikowania jako przejawu
zachowań o charakterze dyskryminacyjnym, pod warunkiem zachowania wysokości dopłat w danym roku, czyli
taką samą kwotę ma otrzymać emeryt i rencista.
Na tym Komisja zakończyła dyskusję.
Komisja Rewizyjna na podstawie przedłożonych dokumentów przez Burmistrza Lewina Brzeskiego
i wysłuchaniu wyjaśnień ustaliła, że :
Państwowa Inspekcja Pracy w piśmie Nr 11102-4560-Sp0283-Sa01/2014 z dnia 12 grudnia 2014r.
wyjaśniła zasady przeznaczenia środków z Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz
zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu. Odnosząc się do zapisów w § 12
pkt 3 i 4 Regulaminu tut. Urzędu, PIP stwierdziła, że zróżnicowanie częstotliwości możliwości korzystania przez
osoby wskazane w Regulaminie trudno zakwalifikować jako przejaw zachowań o charakterze
dyskryminacyjnym, pod warunkiem zachowania wysokości dopłat do wypoczynku w danym roku.
Skarżąca zgodnie z zasadami przyjętego regulaminu ZFŚS w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim
otrzymała :
1) w 2013 roku w ramach środków Funduszu :
− dopłatę do wczasów profilaktyczno – leczniczych kwotę - 600,00 zł,
− dofinansowanie do zwiększonych wydatków w okresie Świąt Wielkanocnych kwotę - 110,00 zł,
− dofinansowanie do zwiększonych wydatków w okresie Świąt Bożego Narodzenia kwotę - 110,00 zł,
2) w 2014 roku w ramach środków Funduszu :
− zapomogę bezzwrotną z tytułu zdarzenia losowego kwotę 500,00 zł,
− bezzwrotną pomoc finansową z tytułu trudnej sytuacji materialnej spowodowanej koniecznością
rehabilitacji kwotę - 500,00 zł ,
− „wczasy pod gruszą” dofinansowanie na wniosek emeryta kwotę - 800,00 zł.
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skarga Pani Bożeny Sobockiej w sprawie dyskryminacji w przyznawaniu świadczeń z Zakładowego Fundusz
Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim jest nieuzasadniona.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
Wobec powyższego Komisja Rewizyjna (w przeprowadzonym głosowaniu w obecności 3 radnych - 3
głs. „za” przy „0” głs. przeciw, „0” głs. „wstrzymujących się” ) w n o s i do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
o uznanie skargi za nieuzasadnioną.
Ponadto Komisja Rewizyjna w n o s i do Burmistrza Lewina Brzeskiego o uregulowanie zapisów
w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (na podstawie otrzymanych wyjaśnień
z Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu) poprzez :
− doprecyzowanie zapisu w § 17 pkt 1 lit. c , aby postanowienia regulaminu miały jednoznaczne brzmienie,
− doprowadzenie treści zapisu w § 17 pkt 2 do spójności,
− doprowadzenie treści zapisu w § 13 do zgodności z załącznikiem nr 5.
Wniosek Komisji stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Do pkt 3
Sprawy różne – wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek przedstawił następujące pisma, które wpłynęły od :
− Wojewody Opolskiego z dnia 21.01.2015r. w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego wobec
uchwały Nr III/24/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących
radnym, przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zasad zwrotu kosztów
podróży służbowej. W przedmiotowej uchwale brak jest zapisu zasad potrącania diet w sytuacji nie
wykonywania funkcji przewodniczącego organu wykonawczego jednostek pomocniczych,
Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem do Pani Sekretarz Gminy z jakiego tytułu
należałoby potrącać diety.
Wyjaśnień udzieliła Sekretarz Gminy.
− Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 23 stycznia 2015r. dot. sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego za 2014 rok w placówkach
prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski – w szkołach i w przedszkolach,
− Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 stycznia 2015r. nt. opinii o prawidłowości planowanej
kwoty długu Gminy Lewin Brzeski,
− Prokuratury Rejonowej w Brzegu z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie odpisów obowiązujących uchwał
podjętych przez Radę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych oraz sposobu ich pobierania – jeżeli zostały podjęte przez Radę
Miejską.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Antoni Rak o godz. 1435 zamknął posiedzenie
Komisji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska

Przewodniczący Komisji
Antoni Rak

