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Protokół Nr 11/12 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24 kwietnia 2012 roku w po. Nr 20              
w Urzędzie Gminy 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Wiesława Libera  Skarbnik Gminy 
2. Sylwester Krawczyk Sekretarz Gminy 
 

Punkt 1. 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tomasz Dewille, powitał 

wszystkich i stwierdził istnienie quorum.  

 

Punkt 2. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tomasz Dewille przedstawił  

 

porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przeprowadzenie kontroli w zakresie wydatkowania środków na remonty dróg (ze 

szczególnym uwzględnieniem modernizacji drogi w Łaszczynie i zakupu kruszywa), 

nawierzchni bitumicznych oraz w zakresie wykonania i wydatkowania środków na 

wodociąg i budowę odcinka kanalizacji.  

4. Sprawy różne. 

5. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ponieważ nikt nie zgłosił uwag i wniosków Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie 
w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia. 

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za” jednogłośnie przyjęli przedstawiony 

porządek posiedzenia. 
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Punkt 3. 

Członkowie Komisji sprawdzili prawidłowość wydatkowania środków na remonty dróg (ze 

szczególnym uwzględnieniem modernizacji drogi w Łaszczynie i zakupu kruszywa), 

nawierzchni bitumicznych oraz w zakresie wykonania i wydatkowania środków na wodociąg i 

budowę odcinka kanalizacji.  

 
Skarbnik Gminy przedstawiła członkom komisji dokumenty dotyczące: 

1. przebudowy drogi dojazdowej w m. Łaszczyn (decyzja zatwierdzająca projekt 

budowlany i pozwolenie na budowę, gwarancja należytego wykonania umowy i 

usunięcia wad lub usterek, umowa, kosztorys powykonawczy, protokół odbioru robót 

budowlanych, faktura VAT nr 0128/2011) na kwotę 349.793,06 zł. 

2. remontu dróg gminnych w m.: Wisówka, Gułki, Komorów, Kuczyzna, Brzozówka, 

Zuski, Stolniki, Ossowice, uzupełnienia i utwardzenia poboczy  m. Łaszczyn 

(umowa, protokoły odbioru robót budowlanych, faktura VAT nr 71/2011) na kwotę 

119.727,59 zł.  

3. remontu cząstkowego nawierzchni dróg bitumicznych (umowa, zestawienie, 

rachunek Nr 12/2011) na kwotę 36.000,00 zł.  

4. wykonania robót na parkingu przy Urzędzie Gminy (umowa, protokół odbioru robót 

budowlanych, faktura VAT nr FS-12/11/06/USL) na kwotę 14.762,51 zł. 

5. budowy przyłącza kanalizacyjnego dn. 160 mm z PCV w m. Cielądz do budynków 

mieszkalnych na działce nr 185 i 186 (umowa Nr Or.SO 272.10.2011, protokół 

odbioru robót budowlanych Or.SO 272.10.2011, faktura VAT Nr 18/12/2011) na 

kwotę 17.766,00 zł. 

6. naprawy awarii zbieracza drenarskiego 30 cm w m. Cielądz na działce p. Nowaka    

(umowa zlecenie, notatka służbowa, rachunek Nr 16/12/2011) na kwotę 600,00 zł. 

7. naprawy awarii na sieci wodociągowej we wsi Łaszczyn i hydrantów (umowa 

zlecenie, notatka służbowa, rachunek Nr 17/12/2011) na kwotę 2.000,00 zł. 

8. naprawy awarii wodociągu tłocznego 160 mm na ujęciu wodociągowym w m. 

Cielądz (umowa zlecenie, notatka służbowa, rachunek Nr 14/12/2011) na kwotę 

2.200,00 zł.  

9. naprawy awarii sieci wodociągowej 110 mm w m. Sierzchowy (umowa zlecenie, 

notatka służbowa, rachunek Nr 15/12/2011) na kwotę 3.100,00 zł.  

10. naprawy awarii na przyłączu wodociągowym w m. Cielądz do p. Pieczątki (umowa 

zlecenie, notatka służbowa, rachunek nr 13/12/2011) na kwotę 600,00 zł.  
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11. naprawy awarii przyłącza wodociągowego we wsi Kuczyzna przy posesji p. B. 

Grabowskiego, Z. Bielawskiego i M. Starosty oraz wymiana wodomierza na ujęciu 

wody w Kuczyźnie ( umowa zlecenie, notatka służbowa, rachunek nr 9/07/2011) na 

kwotę 2.400,00 zł.  

12. naprawy awarii przyłącza wodociągowego we wsi Komorów przy posesji p. F. 

Zielińskiego (umowa zlecenie, notatka służbowa, rachunek nr 8/07/2011) na kwotę 

1.300,00 zł.  

 

 
Członkowie Komisji dokonali szczegółowej analizy przedstawionych dokumentów i w wyniku 

dyskusji nie wnieśli zastrzeżeń co do prawidłowości wydatkowania środków na remonty dróg, 

nawierzchni bitumicznych oraz w zakresie wykonania i wydatkowania środków na wodociąg i 

budowę odcinka kanalizacji. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 
Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  
 

 

Punkt 4. 

W sprawach różnych głos zabrali: 

Radny Józef Pytka zgłosił konieczność zasypania dołków na drodze Zuski-Niemgłowy koło 

wiaduktu, koniecznie równiarkę 500 m za wiaduktem i 500 m z tej strony wiaduktu. Zgłosił 

również konieczność wysypania piasku na drogę w Zuskach (za panią sołtys), i żwiru na dół 

znajdujący się koło p. Woźniak. 

 

Radny Jerzy Pieczątka zgłosił konieczność przejechania dwa, trzy razy równiarki na drodze 

powiatowej od krzyża w lewo (za CPN-em w lewo) w kierunku Rylska Małego (nie da się 

przejechać). 

 

Radna Iwona Machnicka zgłosiła konieczność oczyszczenia krzaków, wycięcia gałęzi przy 

drodze powiatowej (asfaltowej) od drogi Nowomiejskiej odcinek do Gułek. Zgłosiła również 

wniosek o poprawienie tablicy (żelazna do ogłoszeń – przy drodze koło p. Wieteski) w Gułkach, 

jest w złym stanie.  

Radny G. Stępniak zasugerował żeby sołtys sam poprawił, przykręcił np. deski lub jakąś płytę.  

Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille poprosił o równiarkę na drogę powiatową w 

Ossowicach od skrzyżowania w prawo (łączącą się z drogą powiatową Sanogoszcz-Świnice). 
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Poinformował również, że jego zdaniem autobus szkolny w Sanogoszczy zatrzymuje się zbyt 

często bo aż trzy razy.  

 

Na zapytanie radnego Józefa Pytki odnośnie straty finansowej w kwocie 16 tys. zł Sekretarz 

Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, że niestety jak już mówił na poprzedniej komisji 

przegraliśmy sprawę odwoławczą w KIO. Koszty procesowe oraz radcy prawnego ponosi strona 

przegrana, dlatego musimy zapłacić tę kwotę. Przegraliśmy bo nie mamy tak dobrych 

prawników jak firma, która się odwołała. Przy rozstrzygnięciu przetargu oparliśmy się na 

opiniach projektanta i inspektora nadzoru. Projektant i inspektor nadzoru stwierdzili, że oferta 

firmy, która była najtańsza i która się odwołała nie spełnia wymogów normy SN-4. Firma 

jednak udowodniła przed KIO, że jednak spełnia. Powinniśmy mieć koncepcję wodno-ściekową 

dla gminy, taki projekt wykonany przez firmę zewnętrzną kosztuje ok. 16 tys. zł. Teraz nie 

rozwiążemy umowy z inspektorem nadzoru czy projektantem, muszą dalej wszystko 

nadzorować i kontrolować. Firma odwołująca się zadeklarowała, że nam zrobi taką koncepcję, 

więc pieniądze, które straciliśmy w jakiś sposób do nas wrócą. Sekretarz poinformował również, 

że żeby nie popełniać błędów i pracować lepiej potrzebne są nowe etaty w Urzędzie. Urząd 

musi mieć ludzi dobrze wykształconych, dobrze opłacanych fachowców. Wtedy takie wpadki 

nie powinny mieć miejsca. Obecnie Urząd potrzebuje co najmniej dwóch nowych etatów 

urzędniczych, duża grupa pracowników jest w wieku przedemerytalnym, dokładać im nowych 

obowiązków czy zmieniać zakresy czynności się nie da. Po to aby Ci ludzie mogli iść na 

emerytury już dziś musimy kogoś mieć i uczyć. Państwo wymagają od nas efektów pracy a my 

nie mamy do tego kadry. Bezwzględnie konieczny jest urbanista, obecnie płacimy zewnętrznym 

ludziom, firmom bo nie mamy urbanisty. Muszą Państwo zacząć również myśleć o zwiększeniu 

środków na wynagrodzenia w administracji, będziemy od Państwa oczekiwać aprobaty. 

Państwo od nas wymagają a my nie mamy kim pracować i spełniać Wasze oczekiwania. Chodzi 

koniecznie o wzmocnienie stanowiska p. Mariana Krawczyka. Takie błędy jak przy ostatnim 

przetargu kosztują nas więcej niż nowe stanowisko pracy. Od 01 maja wprowadziliśmy taką 

zmianę, że Piotr Libera będzie miał zamówienia publiczne, jest regulamin zamówień 

publicznych, wszystko będzie bardziej przejrzyste, to poprawi działalność i przejrzystość 

wydatkowanych środków. Nie będzie już bezpośredniej podległości.  

 

Radny Józef Pytka poprosił o zwrócenie uwagi Wójtowi na to, że za parkingi, które były 

robione przy Urzędzie zapłacono ponad 14 tys. zł a mowa była taka, że miały być zrobione 

bezpłatnie.  

Punkt 5.  
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Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz 

Dewille zamknął posiedzenie Komisji o godz. 13:00.     

     
 Podpisy członków Komisji: 

 

1. Przewodniczący  .......................................... 

2. Z-ca Przewodn.  .......................................... 

3. członek  .......................................... 

4. członek  .......................................... 

5. członek  .......................................... 

Protokołowała: 

mgr Olga Kmita 

 


