
1 

 

Protokół Nr 7/11 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 17 października 2011 roku. 
 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Paweł Królak  Wójt Gminy 

2. Wiesława Libera  Skarbnik Gminy 

3. Bogumił Grabowski Przewodniczący Rady Gminy 

4. Jadwiga Gaćkowska Kierownik GZEAS 

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tomasz Dewille, powitał 

wszystkich i przedstawił  

porządek posiedzenia: 

 

1. Realizacja inwestycji w 2011 roku. 

2. Weryfikacja stanu budynku OSP w Sierzchowach. 

3. Sprawy różne. 

 

Punkt 1. 

Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille poprosił Wójta Gminy o przedstawienie informacji 

o przebiegu inwestycji w tym roku. Wójt Gminy Paweł Królak przedstawił informację 

dotyczącą zrealizowanych inwestycji. Informacja stanowi załącznik do protokołu. Wyjaśnił, 

że remont kortu w parku w Cielądzu został wykonany z funduszu sołeckiego a na przepust na 

drodze w Łaszczynie był dodatkowa umowa. Skarbnik Gminy poinformowała, że na dzień 

dzisiejszy tylko droga w Łaszczynie została zrobiona.  

W dyskusji głos zabrali: 

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille – czy droga w Niemgłowach ruszyła. 

− Wójt Gminy Paweł Królak – jeszcze nie, ale ruszy.   
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− Radny Józef Pytka – to powinniśmy pieniądze przeznaczyć na remont a w przyszłym 

roku zrobić drogę w Niemgłowach.  

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – jeżeli nie zrobimy drogi w Niemgłowach i 

parkingów w Cielądzu i Sierzchowach w tym roku to nie wiem co będziemy w stanie 

zrobić w przyszłym roku. Musimy do budżetu wrzucić przedszkole, śmieci (to jest ok. 

2 tys. gospodarstw po ok. 200 zł), musimy do budżetu wprowadzić ok. 400 tys. zł, od 

lipca środki na parkingi były zwiększone i nic się nie ruszyło w tym temacie.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – dokumentacja była robiona ok. 3 miesiące.  

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – to należy spisywać kwoty i wpisywać termin 

wykonania w umowie.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – zlecone było dużo wcześniej, ale nie było umowy 

zlecenia i to był błąd.  

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – jak do 30 sierpnia dokumentacja nie była 

zrobiona to należało zadzwonić do kogoś innego i zlecić wykonanie, teraz to nie 

wiem czy to jeszcze zrobimy, mamy już prawie listopad, jak będzie zimno to nic nie 

zrobimy. Dlaczego w Łaszczynie na zakręcie jest nalane destruktem a nie asfaltem. 

− Wójt Gminy Paweł Królak – p. Kilman zleciła firmie, firma nie robiła tego na raz a  

doklejali. Za to skrzyżowanie  nie zapłaciliśmy ok. 6 tys. zł bo jest źle zrobione. 

Gdyby nie Urząd Marszałkowski to w byśmy tego nie przyjęli.   

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że 

reszta inwestycji, które były zaplanowane w budżecie powinna być wykonana do końca roku.  

Punkt 2.  

Komisja Rewizyjna udała się do budynku OSP w Sierzchowach. Komisja stwierdziła, że 

budynek ma dziurawy dach, popękane eternity, leje się woda, należy zrobić również 

wylewkę, strop, podłogę. Prezes OSP zgłosił remont budynku i zrobienie strychu 

użytkowego.  

Komisja stwierdziła, że takie remonty należałoby robić etapami, należałoby przygotować 

wstępny kosztorys. Remontu wymaga gównie pokrycie dachowe.  
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Komisja Rewizyjna udała się również do szkoły podstawowej w Sierzchowach. Komisja 

stwierdziła, że należy wymienić dwoje drzwi, co byłoby kosztem ok. 8 tys. zł, należy zrobić 

chodnik przy szkole, jeśli byłyby środki to wyłożyć kostką. Konieczne jest też w przyszłym 

roku malowanie okien z zewnątrz.    

 

Punkt 3.  

W sprawach różnych głos zabrali: 

− Radny Jerzy Pieczątka – przy drodze w Łaszczynie, przy nowym asfalcie koło p. 

Polnego leje się woda, od czterech tygodni woda się leje i nikt nic z tym nie robi a 

potem mamy braki wody. Również w Sierzchowach woda wycieka.  

−  Wójt Gminy Paweł Królak – trzeba zlecić komuś innemu żeby to naprawił, p. 

Marysia miała dzwonić do p. Gosa lub Sowika.  

− Radny Józef Pytka- jak woda się leje to należy to zgłaszać a nie czekać.  

− Radny Jerzy Pieczątka – trzeba wysłać konserwatora wodociągów p. Antoniego Kłosa.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – zgłosimy to do konserwatora. 

− Radny Grzegorz Stępniak – należy przycinać krzaki przy drogach bo zimą się nie 

przejedzie. Już teraz w Nowej Małej Wsi samochód ciężarowy nie może przejechać.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – p. Basia to sprawdza i sprawa zostanie załatwiona.  

− Radna Iwona Machnicka- czy będzie kamień w Sutku i w Wisówce za p. Piaseckimi.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – jest wywrotka kamienia, podjedziemy, ustalimy gdzie i 

ile wysypać kamienia. 

− Radny Józef Pytka – na drodze w Niemgłowach w kierunku Zusk na zakręcie, koło p. 

Matysiaka należy uporządkować, na polu p. Słodkiego stoi dąb, autobus nawet nie 

może skręcić, tam są dwa dęby.  

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – potrzebne będą zmiany w budżecie, ponieważ 

potrzebne jest dofinansowanie na zasiłki stałe. Po zmianie ustawy 80 % środków 

dofinansowuje Wojewoda a 20 % gminy ze środków własnych, tj. ok. 12 tys. zł. 

Musimy również zwiększyć środki o ok. 13 tys. zł na wynagrodzenia nauczycieli,  

ponieważ trzech nauczycieli jest na urlopie zdrowotnym, dwóch miało świetlice a 

jeden język angielski. Obecnie płacimy tym, którzy są na urlopie i tym, którzy ich 

zastępują. Musimy również zwiększyć środki na stypendia, 20 % gmina dokłada ze 

środków własnych. Dostaliśmy również decyzję, zwrot środków za modernizację 
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świetlicy w Mroczkowicach 21.798,09 zł. Zmiany zostaną Państwu przedstawione w 

projekcie uchwały na następnej sesji. Niedługo będzie projekt budżetu na przyszły 

rok, będą projekty organizacyjne szkół. Powinniśmy się zastanowić czy nie 

zmniejszyć godzin w świetlicach itd. Jeżeli nie starczy dochodów to nic nie będziemy 

mogli zrobić. Urząd Gminy jest od dwudziestu lat, pracowników nie przybywa a 

przybywa pracy, w szkołach wciąż coś dokładamy, np. ostatnio  godziny. To wszystko 

nas kosztuje. Musimy się głęboko zastanowić nad tym, co dajemy ponad to, co 

musimy. Wprowadzone są godziny społeczne a my jeszcze dołożyliśmy.  

 

Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.  

       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Protokołowała:      Tomasz Dewille 

mgr Olga Kmita 

 


