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Protokół Nr 5/11 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29 czerwca 2011 roku. 
 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Paweł Królak  -  Wójt Gminy 

2. Wiesława Libera  - Skarbnik Gminy 

3. Kazimierz Wasilewski 

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tomasz Dewille, powitał 

wszystkich i przedstawił  

porządek posiedzenia: 

 

1. Wyjaśnienie kwestii przejęcia płyt betonowych należących do Gminy z drogi gminnej do 

Herko przez p. Kazimierza Wasilewskiego.  

2. Sprawy różne. 

 

Punkt 1. 

Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille poinformował, że zorganizował dzisiejszą komisję 

w związku z niewyjaśnioną kwestią do kogo należą płyty zdjęte z drogi do Herko. Droga 

gminna jest własnością gminy i jej nawierzchnia również. Płyty znalazły się w posiadaniu 

Pana Kazimierza Wasilewskiego, powinien zostać zobligowany do oddania płyt lub wykazać, 

że płyty zostały przez niego kupione i są jego własnością.  

W dyskusji głos zabrali: 

− Radny Jerzy Pieczątka – płyt pewnie pan nie odda, ale powinien Pan to jakoś 

zrekompensować.  

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille – proszę nam wyjaśnić kwestię przejęcia 

płyt, z jakiego powodu pan wziął te płyty, z tego co nam wiadomo to płyty miały 

zostać dla gminy na przepompownię. 
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− Kazimierz Wasilewski - płyty miały zostać na cele gminne bo tak się umówiłem z 

poprzednim Wójtem, że zostawię je dla gminy. Płyty formalnie są moje, zapłaciłem za 

nie. Jeszcze jak się SKR budował to droga i jej nawierzchnia była środkiem trwałym 

SKR-u a potem Agromy. Później ja kupiłem część i musiałem to kupić z nawierzchnią 

bo to był środek trwały, mam na to fakturę, zapłaciłem ok. 29 tys. zł, w tym za 

nawierzchnię. Niepotrzebnie poprzedniemu Wójtowi obiecałem, że mu dam część 

tych płyt. Obiecałem, że część płyt dam, ale jak zobaczyłem, że zaczął te płyty 

rozdawać to zmieniłem zdanie.  

p. Kazimierz Wasilewski przedstawił Komisji fakturę. Komisja po przeanalizowaniu 

przedstawionej faktury stwierdziła, że płyty należały do p. Wasilewskiego i nie jest 

zobowiązany do ich oddania. 

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille – własność płyt została wyjaśniona, 

wykazał Pan, że jest właścicielem płyt. W takim razie to gmina niepotrzebnie 

zdejmowała płyty. 

− Kazimierz Wasilewski – nie pamiętam dokładnie ale chyba była mowa, że gmina 

zdejmie i ułoży płyty. Ta droga jest wyprofilowana tak, że za mną z tego pola od 

Herco są puste pola i z drogi jak są ulewy to do mnie na plac wpada wręcz rzeka. Nie 

wiem co mam z tym zrobić albo jakieś korytka albo jakiś mur zrobię bo to jest nie do 

zniesienia. 

− Radny Józef Pytka– tak się dzieje bo tam nie ma żadnych rowów. 

− Kazimierz Wasilewski – nie ma żadnych rowów i jeszcze idzie bokami z pól, chcę 

dobudować część hali ale jak mi wpadnie woda to wszystko zaleje. A czy nie lepiej na 

te płyty asfalt położyć.  

− Radny Jerzy Pieczątka – to kompletnie nie ma sensu bo potem płyty spod spodu trzeba 

byłoby wyciągać. 

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille – Wójt mówi, że nic nie wiedział. 

− Kazimierz Wasilewski – jak zabierali i utwardzali to część kamienia położono i płyt 

już nie chcieli w tamtą stronę wozić i tak tu rzucili. 

− Skarbnik Gminy – z tego co mi wiadomo to poprzedni Wójt Latek uzgodnił z Panem, 

że połowa  płyt zostanie dla gminy a połowę weźmie Pan. 
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− Kazimierz Wasilewski – na początku powiedziałem, że połowa płyt dla mnie i połowa 

dla gminy ale jak zobaczyłem, że każdy sobie najlepsze płyty wybiera (np. p. 

Machnicki) a te najgorsze zostają to się zdenerwowałem.  

− Skarbnik Gminy – płyty były dane p. Machnickiemu i p. Henkowi w zamian za to, że 

nam coś zrobił, jako  rekompensata a nie za darmo. 

− Kazimierz Wasilewski- Heniek wziął płyty w zamian za to, że nie dopilnował jak była 

robiona droga do Herco, płyty się pozapadały, wszyscy mówili, że trzeba wybrać. 

− Skarbnik Gminy – był inspektor nadzoru  i pilnował, oni wykopią i zasypują a wójt 

nie będzie codziennie stał i pilnował,  nie da się wszystkiego dopilnować, ale nikt 

niczego nie dostał za darmo. Za swoją pracę nie wystawił faktury a wziął trochę płyt. 

− Radny Józef  Pytka – za poprzedniej kadencji było powiedziane, kto ile wziął płyt a 

reszta na plac i miało być dla gminy. Jeżeli płyty były Pana to nie powinien Pan 

pozwolić żeby je tam zwieść i teraz przewozić. Należało przyjechać i powiedzieć  

Wójtowi, że zabiera Pan płyty bo są Pana.  

− Kazimierz Wasilewski – trzeba było mi powiedzieć żebym zabrał  płyty bo gmina ich 

nie zdejmie.  

− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – gmina widocznie nie 

dopilnowała jak były zdejmowane płyty.  

− Kazimierz Wasilewski – mnie jeszcze płyt brakuje, mnóstwo jest połamanych, tam 

było 20 % dobrych płyt. 

− Skarbnik Gminy –płyty tyle lat leżały i się pokruszyły, jeszcze były ze zbrojeniem, to 

jest normalne. 

− Kazimierz Wasilewski – najwięcej wieś Niemgłowy zrobiła zamieszania w tej 

sprawie.  

− Skarbnik Gminy – brał Pan płyty z placu gminy, nikt tego nie wymyślił bo to jest fakt, 

wjechał Pan na plac gminy, wziął płyty nie uzgadniając tego z nikim. To nie są plotki 

a fakty, więc nie ma się co dziwić, że ludzie na ten temat dyskutują. 

− Przewodniczący Komisji Dewille – wiemy już, że płyty były Pana. To gmina 

niepotrzebnie je zdejmowała, powinien pan albo je zabrać albo złożyć jakieś 

oświadczenie, że się zrzeka, są nasze i my je zdejmujemy. Z poprzednim Wójtem było 

ustalone, że połowa płyt zostaje dla gminy tyle, że ustnie.  

− Kazimierz Wasilewski – tak było ale jak Wójt zaczął dawać te płyty innym to ja się 

zdenerwowałem i już nie chciałem ich dać.  
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− Skarbnik Gminy – ale skoro Pan uzgodnił z Wójtem, że pół na pół i to co zostało na 

placu gminy miało być dla gminy, to należało słowa dotrzymać.  

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille – słowna umowa miedzy wami była i 

powinien Pan być honorowy i słowa dotrzymać.  

− Radny Jerzy Pieczątka – to było na placu gminy i było powiedziane, że jest gminy a 

teraz obecny Wójt ma problem bo mieszkańcy mówią, że nie włada dobrze gminą.  

− Kazimierz Wasilewski – te płyty  złożone na placu miały być jeszcze ułożone a oni 

koparkami je zrzucali. Powinienem uzgodnić wszystko z poprzednim Wójtem lub z 

obecnym.  

− Radny Józef Pytka – teraz to jest nie w porządku wobec naszego Wójta bo ludzie 

mówią, że ktoś wjeżdża sobie na plac gminy i zabiera płyty.  

Punkt 2.  

W sprawach różnych głos zabrali: 

− Radny Józef Pytka – mam wątpliwości odnośnie Internetu, w Białej kupiono prasę do 

oczyszczalni za 150 tys. zł a my wydajemy środki na Internet. 

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille – ja uważam, że jak będą zbędne środki to 

tak, ale przecież nie mamy zbędnych pieniędzy.  

− Radny Jerzy Pieczątka - czy na terenie gminy są tereny pod inwestycje. 

− Wójt Gminy – nie ma, rozmawiam z właścicielami gruntów czy są zainteresowani, 

jedna osoba powiedziała na pewno nie – chodzi o te dwie działki z przodu od jezdni, 

Herco może też dobuduje wiaty, kilka metrów powierzchni. Gdyby jeszcze powstała 

taka firma jak Herco byłoby dobrze, byłby spory podatek i korzyści. Musimy  również 

porozmawiać z lekarzem Musiałem, mamy kłopot z archiwum bo już nic się w nim nie 

mieści i musimy mieć jakieś dodatkowe pomieszczenie, może archiwum w tym holu 

zrobić, lekarz ma prywatną rehabilitację w holu, nie ma przejścia między budynkami. 

− Radna Iwona Machnicka- proszę dziury zapryskać w Sutku w stronę pani Zeni i w 

Gułkach, nie trzeba wozić kamienia, wystarczy zapryskać. 

− Wójt Gminy – był wykaz było obmierzone, w Łaszczynie już kamień wychodzi. 

− Radny Jerzy Pieczątka – najważniejsze żeby zabezpieczyć te drogi, które już są. 

− Wójt Gminy –  km nowej drogi to koszt ok. 400 tys. zł  a już istniejącej to ok. 100 tys. 

zł, trzeba już zacząć myśleć co i jak robimy w przyszłym roku. Piszemy właśnie 
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zlecenie na przepust, Jarek to by zrobił na jednym zleceniu, jeśli jest jeszcze jakiś 

przepust to proszę zgłosić, p. Jakubiński też jeszcze przejedzie przez Łaszczyn. 

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille – Marek Królak w  Niemgłowach ma 

zarwany przepust. 

− Radna Iwona Machnicka – a czy blisko przy pasie drogowym przy mojej drodze 

można zrobić, wszyscy po niej jeżdżą. 

− Wójt Gminy  – po całej pracy poprosimy p. Jurę żeby przyjechał.  

− Radny Józef Pytka – czy w Zuskach będzie wytyczona droga. 

− Wójt Gminy – 8 m ma mieć droga, po 2m z każdej strony a u nas jest 6 m, sugeruje 

nam się żebyśmy wytyczyli drogę na 8 m bo może byłaby możliwość ze schetynówek  

w przyszłym roku coś uzyskać i jeszcze Sadkowice (3 gminy). 

− Radny Józef Pytka – uważam, że droga 8 m metrów jest nam niepotrzebna, 6 m jest 

wystarczające, 8 m to zbyt duże koszty, mówiłem pani sołtys żeby zebrała podpisy, że 

się wszyscy zgadzają na 6 m. 

− Wójt Gminy – po stronie regnowskiej i sadkowickiej rów jest faktycznie potrzebny. 

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille – jak zrobimy asfalt i zostawimy pobocze to 

albo zarośnie albo zaorają, to nie ma sensu, jak już robić to porządnie. 

− Radny Józef Pytka – czy będzie ta droga w Niemgłowach dokończona. 

− Wójt Gminy – czekamy na dokumenty, trzeba to dokończyć. 

− Radna Iwona Machnicka – proszę o wykonanie łącznika w stronę domu starców (już 

nie mówię, że cały odcinek ale chociaż do pana Marczaka) i kawałek co do Kuby. 

− Radny Jerzy Pieczątka – z tymi oczyszczalniami zróbmy wreszcie coś, niech to albo 

przekopią dalej albo coś zrobią bo nie da się wytrzymać, może okopać folią żeby się te 

smrody nie wydostawały ze zbiornika. 

− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – u mnie wcale nie odsącza a dwa 

razy dziennie wypompowuję. 

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille – u mnie woda stoi. 

− Radny Jerzy Pieczątka – z kim bym nie rozmawiał to wszyscy są niezadowoleni, jest 

straszny odór, jak firma była na reklamacji to powiedziała, że gmina sama sobie 

wybrała takie zbiorniki, kazano nam folią okopać i przykryć to nie będzie śmierdzieć. 

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille – jak się weźmie tą folią to jest jakby 

troszkę lepiej, jak rurka będzie niżej niż woda to nie będzie się cofało i nie będzie 

takiego odoru, ale może się korek znowu zrobi. 
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− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – u mnie nie ma aż takiego odoru, 

ale studzienka się zamuliła i trzeba dwa razy dziennie wypompowywać. 

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille – ale to miało wsiąkać a nie żeby samemu 

wypompowywać.  

 

Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.  

       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Protokołowała:      Tomasz Dewille 

mgr Olga Kmita 

 


