Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Rolnictwa w dniu
21 maja 2012 roku.

Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji: 10
Obecni na posiedzeniu wg załączonej listy obecności.
Ponadto w posiedzeniu brali udział:
1. Paweł Królak

- Wójt Gminy

2. Wiesława Libera

- Skarbnik Gminy

3. Sylwester Krawczyk

- Sekretarz Gminy

Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogumił Grabowski – Przewodniczący Rady Gminy.

Punkt 1.
Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 13:00 dokonał Przewodniczący Rady Gminy –
Bogumił Grabowski, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie
quorum Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Rolnictwa. Poinformował, że z Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia obecnych jest tylko dwóch na pięciu członków Komisji,
co nie daje wymaganego quorum. Zgodnie ze Statutem Gminy, w braku quorum obrady tej
Komisji nie mogą być prawomocne. W związku z powyższym obecni członkowie Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia wzięli udział w posiedzeniu pozostałych Komisji
gościnnie.

Punkt 2.
Przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Budżetu i Rolnictwa oraz
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 07.05.2012 r.
4. Informacja Wójta Gminy o aktualnych pracach na drogach gminnych oraz o stanie
zaangażowania inwestycji drogowych.
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5. Zapoznanie się ze stanem zagospodarowania mienia gminnego – wyjazd w teren.
6. Przegląd dróg gminnych – wyjazd w teren, wypracowanie wniosków.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Do przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono. Porządek został przyjęty
jednogłośnie.

Punkt 3.

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu ze wspólnego posiedzenia
Komisji Rewizyjnej, Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia z
dnia 07.05.2012 r. Do treści protokołu uwag nie było.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Punkt 4.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego
Informację Wójta Gminy o aktualnych pracach na drogach gminnych oraz o stanie
zaangażowania inwestycji drogowych.

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że 10 maja oddana została inwestycja
„przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cielądz” tj. parking koło kościoła.
Przeprowadzono również drobne naprawy dziur na drogach asfaltowych na terenie gminy.
Obecnie planuje się rozpocząć wożenie kamienia. W związku z tym poprosił radnych o
wypowiedzenie się w sprawie kamienia. Czy wozić sam kamień i zostawić środki na
równiarkę czy robić wszystko razem z równiarką.
Radny Józef Pytka poinformował, że jego zdaniem powinno się zrobić to razem z
równiarką żeby był jeden wykonawca, nie widzi sensu robić osobno i mieć jedną firmę do
wożenia kamienia a inna do równiarki.
Radny Grzegorz Stępniak poinformował, że jest takiego samego zdania co radny
Pytka. Zapytał czy w tej kwestii musi być przetarg czy nie można tego zrobić z wolnej ręki.
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Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że kwoty nie są aż tak wysokie żeby
przetarg był konieczny, jednak chce to zrobić oficjalnie aby to było przejrzyste.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że chodzi tu również o środki z
funduszu sołeckiego. Z funduszu robiłyby wsie: Gułki, Niemgłowy, Łaszczyn, Zuski,
Wisówka, Stolniki, Mroczkowice, Gortatowice, Wylezinek.

Na pytanie radnego Jerzego

Pieczątki czy obejmuje to również korytowanie poinformowała, że nie ponieważ byłoby to za
drogo. Ale przy realizacji ktoś zawsze będzie i będzie pilnował wykonania. Poinformowała,
że kamień kosztuje ok. 22-24 zł a transport ok. 35-40 zł co daje ok. 60 zł za tonę kamienia
razem z wożeniem. Kamień grubości od 0 do 31,5 mm.
Radny Jarosław Budek nadmienił, że taki gruby kamień jest w Komorowie i jest
dobry, jest już trzeci rok, przetrwał zimy a przecież tam jest mokro, nic się nie dzieje i taki
kamień jest w porządku.

Po dyskusji radni jednogłośnie uznali, że należy zrobić przetarg na kamień razem z
równiarką.

Punkt 5.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski zaproponował aby ze względu na to, że
jest już dosyć późno punkt 5 tj. zapoznanie się ze stanem zagospodarowania mienia gminnego
– wyjazd w teren odłożyć na inne posiedzenie Komisji. W związku z tym zaproponował aby
w dniu dzisiejszym objechać tylko drogi gminne zgodnie z punktem 6.
Propozycja została zaakceptowana jednogłośnie.

Punkt 6.
Członkowie Komisji oraz inne zaproszone osoby udali się w teren celem przeglądu dróg
gminnych. Dokonano przeglądu dróg w Ossowicach, Komorowie, Łaszczynie, Gułkach,
Stolnikach, Kuczyźnie, Grabicach, Mroczkowicach i Gortatowicach.

Stwierdzono, że droga w Ossowicach od Cielądza do drogi powiatowej wymaga
remontu, w Komorowie na odcinku ok. 500 m a także w Gułkach należy w przyszłości zrobić
asfalt, w Gortatowicach wywrotka żwiru i równiarka.
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Zwrócono uwagę, że w Gułkach asfalt mógłby być ok. 3 -3,5 m szerokości, planowane
4 m nie są konieczne. Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że wystąpimy do
Starostwa z zapytaniem czy taka szerokość jest możliwa i dokumenty zostaną zaakceptowane.

Punkt 7.
W sprawach różnych nikt nie zabrał głosu.

Punkt 8.
Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Bogumił
Grabowski o godz. 15:30 dokonał zamknięcia posiedzenia wspólnych Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Tomasz Dewille

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa
Jarosław Budek

Protokołowała:
mgr Olga Kmita.
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