
1 

 

Protokół Nr 14/12 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 28 września 2012 roku  
w Urzędzie Gminy 

 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą 

załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w posiedzeniu brali udział: 
1. Sylwester Krawczyk Sekretarz Gminy 
2. Wiesława Libera Skarbnik Gminy 
3. Janina Czarnecka  Inspektor 
4. Ewelina Biernacka Referent 

 
Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 dokonał Przewodniczący Komisji – Tomasz 

Dewille, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum                  

i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  

 

Punkt 2. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tomasz Dewille przedstawił  

 

porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji z dnia  10.09.2012 r.  

4. Analiza wpływu zobowiązań pieniężnych oraz należności za wodę i ścieki oraz należności 

podatkowych.  

5. Sprawy różne. 

6. 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” 

przyjęli przedstawiony porządek posiedzenia. 

Punkt 3. 

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji z dnia  10.09.2012 r. został wyłożony do wglądu. 

Członkowie Komisji do protokołu nie wnieśli uwag.  

Protokół w głosowaniu 5 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie. 
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Punkt 4. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego analizę 

wpływu zobowiązań pieniężnych oraz należności za wodę i ścieki oraz należności 

podatkowych. Informację z realizacji podatków i opłat lokalnych (stan na dzień 31.08.2012 r.) 

przedstawiła Janina Czarnecka Inspektor w Referacie Finansowym. Informację otrzymali 

wszyscy członkowie Komisji. Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

Janina Czarnecka wyjaśniła, że po każdej racie wysyłane jest upomnienie, jeśli nadal nie 

ma wpływu środków, wystawiany  jest tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego. Robione są 

wpisy na hipotekę, żeby dług się nie przedawnił (przedawnia się po 5 latach). Jeśli nawet 

dojdzie do licytacji majątku to dla nas tych środków zabranie, ze względu na to, że banki mają 

pierwszeństwo. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk zapytał, jakim majątkiem dysponuje spółdzielnia 

w Małej Wsi.  

Janina Czarnecka poinformowała, że tam jest głównie podatek od nieruchomości. 

Sekretarz Gminy poinformował, że jest tam kilka nieruchomości, jest to interesująca lokalizacja. 

Może należałoby zorganizować spotkanie z zarządem spółdzielni, przedyskutować sprawę, żeby 

w ramach zadłużenia sprzedali nam te nieruchomości.  

Janina Czarnecka poinformowała, że tam na każdej działce jest dług, należy to dobrze 

sprawdzić.   

Sekretarz Gminy poinformował, że jego zdaniem jedynym sposobem na odzyskanie 

należności czy majątku jest porozumienie się i doprowadzenie do zakupu przez nas tej 

nieruchomości, należy sprawdzić, jakie tam są wpisy, doprowadzić do spotkania z prezesem       

i przedstawić jakąś propozycję. Tam jest całkiem nowy budynek biurowy, wyizolowane 

chłodnie, szatnie, natryski, kotłownie, są również pomieszczenia socjalne. Może należałoby 

rozważyć możliwość wykupienia i inwestowania. Dzierżawca, który ma kurniki ma wstępnie 

uzgodnione do kupienia.  

Janina Czarnecka wyjaśniła, że dzierżawca bierze dopłaty z agencji z tych 70 ha,  ale 

tego nie można wziąć bo to jest jego prywatne. Na początku była rolnicza spółdzielnia w Małej 

Wsi, potem spółdzielnia AGROVIT i już był kłopot bo to już jest zupełnie inny podmiot.  

Janina Czarnecka dodała, że w przedstawionej informacji wpisano dług na kwotę 827,80 

zł przy koncie Nr 70069, ponieważ informacja sporządzona została na dzień 31.08.2012 r. 

Kwota ta została uregulowana we września br.  

Janina Czarnecka poinformowała również, że konto Nr 90046 z zaległością na kwotę 

1.606 zł dotyczy wspólnoty wsi. Wysyłane jest upomnienie i na tym się kończy, są tam 

pastwiska, nic nie można wyegzekwować. Ludzie wypasali tam krowy i składali się na podatek. 
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Obecnie nie ma krów i nikt tego podatku nie płaci. Natomiast jest chętny z Gortatowic, żeby to 

wziąć w dzierżawę. Można byłoby zorganizować zebranie z mieszkańcami Małej Wsi, 

porozumieć się i w zamian za dzierżawę, dzierżawca płaciłby ok. 300 zł rocznie podatku. Jeśli 

chciałby i byłby zainteresowany, to użytkowałby te ziemie i płacił podatek. Sołtys zrobił kiedyś 

zebranie, ale nikt nie przyszedł.  

Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille stwierdził, że należałoby porozmawiać            

z  sołtysem, żeby zrobił zebranie z mieszkańcami i niech się określą, póki jest człowiek chętny 

wziąć ziemię w dzierżawę i płacić podatki.  

Janina Czarnecka dodała, że za każdy wpis na hipotekę płaci się 200 zł, w związku z tym 

przy mniejszych zaległościach zbiera się z kilku lat tak, żeby się nie przedawniło i dopiero         

z kilku lat robi się wpis na hipotekę. Po każdej racie wystawia się upomnienie powyżej 10 zł, 

jest część osób, które wiedzą, że  wysyła się upomnienia i dzwonią do nas, że przyjdą za kilka 

dni i  zapłacą. Wtedy nie wysyłamy bo same koszty upomnienia to 8,80 zł a jak ktoś ma 

zaległość ok. 20 zł to koszt upomnienia jest spory. Upomnienia są wożone, wysyłane są tylko do 

osób zamiejscowych.  

Skarbnik Gminy Wiesław Libera poinformowała, że w sumie jest ok. 100 tys. zł 

zaległości, ok. 10 czy 15 tys. zł są wpłaty i ten stan ok. 100 tys. zł utrzymuje się. W Cielądzu 

zaległości dotyczą głównie wody i ścieków, ale też jest duża różnica w licznie mieszkańców 

między wsiami, jak w Cielądzu jest ok. 800 mieszkańców a w innych wsiach ok. 200 osób to       

i zaległości wyglądają inaczej.  

Na pytanie Przewodniczącego Komisji odnośnie umorzeń podatku, Skarbnik Gminy 

poinformowała, że umorzyliśmy 3.574 zł. To nie jest duża kwota, ale brane są pod uwagę    

wyłącznie zdarzenia losowe, np. śmierć,  trudna sytuacja materialna, choroba itp. Są też tacy, 

którzy proszą o rozłożenie na raty, rozkładamy  a potem i tak nie płacą i proszą o umorzenie.   

Na pytanie członka komisji Grzegorza Stępniaka czy wpłynął wniosek z funduszu 

sołeckiego z Małej Wsi, Skarbnik Gminy odpowiedziała, że termin jest do 30 września – czyli 

do poniedziałku. Wniosek jeszcze nie wpłynął. Jednak z Małej Wsi ogólnie nie ma żadnego 

zainteresowania. To nie jest wina tylko sołtysa, że nie składa wniosku. Jak organizowane         

są spotkania czy zebrania wiejskie to niewielu ludzi przychodzi, nikt z mieszkańców nie 

interesuje się tematem a jak sołtys złoży wniosek, to później pojawiają się pretensje, że robi się 

nie to, co powinno.  Nie należy zatem winić tylko sołtysa.   

 Iwona Machnicka zapytała, czy jak inkasent zbiera opłaty za wodę a kogoś nie ma         

w domu, czy się robi zadłużenie.  

Janina Czarnecka poinformowała, że takie osoby potem same przychodzą do Urzędu       

i płacą albo inkasent zostawia kartkę.  
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Podsumowując Sekretarz Gminy poinformował, że Urząd zareaguje i spróbuje zrobić 

coś z trzema kwestiami: 

1. kwestia podatków z Małej Wsi ze wspólnoty – postaramy się zorganizować spotkanie            

z mieszkańcami Małej Wsi i zainteresowanym dzierżawcą, celem doprowadzenia do dzierżawy 

ziemi i płacenia podatków.  

2. kwestia niskiej ściągalności podatków przez Urząd Skarbowy – postaramy się spotkać            

z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego i porozmawiać, żeby poprawić ściągalność podatków.  

3. kwestia majątku po spółdzielni w Małej Wsi – podejmiemy próby rozmowy ze spółdzielnią,  

żeby w jakiś sposób przejąć część majątku czy skomunalizować a może byłby jakiś inwestor.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował również, że nie ma działalności 

kontrolnej, co do deklaracji składanych przez podatników, nie odbywają się kontrole. Sekretarz 

dodał, że w związku z powyższym podjęte zostaną działania w tej sprawie tak, aby od 

przyszłego roku ruszyły kontrole tego, co podatnicy wpisują w deklaracjach podatkowych.  

 

Następnie Informację za wodę oraz za ścieki ze stanem na 31.08.2012 r. przedstawiła Ewelina 

Biernacka – Referent w Referacie Finansowym. Informację otrzymali wszyscy członkowie 

Komisji. Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

Ewelina Biernacka dodała, że najwięcej dłużników z zaległościami powyżej 100 zł jest 

w Cielądzu, jest to osiem osób, w tym jedna z zadłużeniem powyżej 1.000 zł.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk zapytał,  czy tą osobę stać na zapłacenie tych 

zaległości.  

Referent Ewelina Biernacka wyjaśniła, że osoba ta ma przyznaną rentę po mężu, zatem 

ma stałe źródło dochodu, ale nie jest to duże świadczenie.  

Inspektor Janina Czarnecka dodała, że ze względu na to, że zmieniły się przepisy 

prawne, teraz nie można wystawiać tytułu do urzędu skarbowego i upomnień, woda i ścieki      

są należnościami cywilnoprawnymi. Teraz będzie się wystawiać dwukrotnie wezwania             

do zapłaty a jeśli osoba nie uiści należności, będzie wystawiany nakaz zapłaty do sądu. 

Pojedynczy nakaz kosztuje 30 zł. Obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania projektu 

zarządzenia Wójta dotyczącego ściągalności zadłużenia.   

Na pytanie Przewodniczącego Tomasz Dewille odnośnie badań wody Skarbnik Gminy 

Wiesława Libera odpowiedziała, że oczywiście woda, jaką dostarczamy  musi się nadawać do 

picia. Natomiast musimy mieszkańcom zapewnić dostęp do wody, więc nawet jeśli odetniemy 

komuś wodę to i tak musimy zapewnić ten dostęp, np. beczkowóz.   
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Przewodniczący Tomasz Dewille zapytał, co w przypadku jeśli ktoś ma własną studnię 

na posesji, czy również musimy zapewniać dostęp.  

Referent Ewelina Biernacka poinformowała, że są osoby, które mają własne studnie a są 

podłączone do wodociągu, ale takie osoby nie mają zaległości w płatnościach, ponieważ 

korzystają głównie z własnych studni. Zaległości mają Ci, którzy nie mają własnych studni.  

Skarbnik Gminy Wiesława Libera stwierdziła, że są duże szanse na poprawienie 

ściągalności zadłużenia. Teraz jak będą wystawiane nakazy zapłaty do sądu to ludzie powinni 

zacząć płacić. Ludzie inaczej reagują na samo słowo sąd i to powinno na nich zadziałać.  

Janina Czarnecka dodała, że w Cielądzu ludzie pracują z reguły sezonowo i dorabiają, 

mieliby z czego płacić, ale nie płacą. Np. płacą za prąd bo jeśli prąd zostanie im odcięty to 

potem jeszcze muszą zapłacić za podłączenie, a za wodę i ścieki nie płacą bo i tak trzeba im 

zapewnić ten dostęp.  

Skarbnik Gminy poinformowała, że zaległości utrzymują się na poziomie ok. 20 – 25 

tys. zł., nawet jeśli zaległości zostaną uregulowane za rok poprzedni to się robi kolejny i tak ten 

stan się utrzymuje.  

Janina Czarnecka dodała, że komornik sądowy jest skuteczniejszy niż skarbowy, więc   

są duże szanse, że nowa procedura egzekucyjna zadziała i należności będą płacone.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że będzie wnioskował do Wójta                

o większe inwestycje w istniejącą infrastrukturę. Poinformował, że musimy zacząć myśleć        

o inwestycjach, musimy również wrócić do koncepcji wymiany sieci wodociągowej                   

w Sierzchowach, dokumentacja jest w miarę aktualna i trzeba ją w miarę tanim kosztem 

uaktualnić. Płukanie sieci już nic nie daje i musimy myśleć, żeby to zrobić. W ciągu ostatnich 

trzech miesięcy mieliśmy trzy poważne awarie, każda awaria to koszt ok. 2 tys. zł. Jeśli nie 

będziemy naprawiać, wymieniać sieci po kawałkach to będzie naprawdę źle. Wystarczy kilka 

awarii i wynajmowanie koparek itp. to już są ogromne koszty. Nasza gmina ma dużo sieci          

i powinna mieć własną koparko-ładowarkę. Posiadanie własnej koparko-ładowarki wyszłoby 

dużo taniej niż wynajmowanie jej przy każdej awarii.  

Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille  stwierdził, że naprawy były robione przez 

naszych pracowników.  

Sekretarz Gminy poinformował, że żadna z tych napraw (Sierzchowy, Mroczkowice       

i Nowa Mała Wieś) nie była robiona przez naszych pracowników, robione były tylko drobne 

naprawy, np. koło p. Detkowskiego.  

Członek Komisji Iwona Machnicka stwierdziła, że płacony jest abonament na wodę, 

była mowa o tym, że z tego abonamentu środki mają być przeznaczane na awarie i wymianę 

zegarów.  
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Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że zegary są wymieniane.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że różnice między wskazaniem 

wodomierza a opłatami za wodę są ogromne, konserwatorzy twierdzą, że ginie ok. 70 % wody, 

nie wiemy gdzie to ginie, nie wiemy jaki jest nadzór nad samymi wodomierzami. W związku     

z powyższym umowy z konserwatorami zostały zmienione tak, żeby lepiej wykonywali swoją 

pracę. Należy również zastanowić się nad ceną wody i ścieków na przyszły rok. Należy również 

zacząć modernizować stare wodociągi i robić nowe inwestycje bo inaczej wciąż będziemy 

usuwać awarie i tracić wodę.  

Członek Komisji Jerzy Pieczątka stwierdził, że gmina Cielądz ma najtańszą wodę          

w powiecie rawskim.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk dodał, że konserwatorzy na przepłukanie linii 

średnio tracą ok. 200 m3 wody. Gruszka w Cielądzu była malowana pięć lat temu, są już 

odpryski, potrzebna jest konserwacja od środka, trzeba myśleć o rozbudowaniu elementów 

uzdatniania.  

Członek Komisji Jerzy Pieczątka stwierdził, że po każdej przerwie w dostawie wody czy 

awarii linia powinna być odpowietrzana, na końcu linii powinno się otworzyć hydrant, 

odpowietrzyć i dopiero puścić wodę.  

Z-ca Przewodniczącego Komisji Józef Pytka stwierdził, że wodociąg w Sierzchowach 

powinien być robiony odcinakami. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że tak właśnie jest zrobiona dokumentacja.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że jeśli będziemy robić odcinkami 

to nie dostaniemy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej.  

Skarbnik Gminy poinformowała, że to nie ma być dofinansowanie z WFOŚiGW               

a pożyczka i potem umorzenie jej do 45 %. Skarbnik dodała, że w dokumentacji założenie jest 

takie, że zostają stare rury.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk dodał, że jeśli WFOŚiGW będzie lepiej 

finansował w przypadku utylizacji i zdjęcia azbestu to może powinniśmy tak spróbować.  

Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że Fundusz daje dotację na samą 

utylizację a zdjęcie azbestu trzeba zlecić specjalistycznej firmie, która jest zarejestrowana           

i bierze duże pieniądze, dopiero po ściągnięciu eternitu na własny koszt można dostać dotację na 

utylizację, to się nie opłaca. Jak samemu się zdejmie eternit bez dotacji za utylizację to wyjdzie 

to lepiej i taniej.  
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Punkt 5.  

W sprawach różnych  głos zabrali: 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że jeśli chodzi o gospodarkę 

odpadami do końca roku należy zakończyć postępowanie  przetargowe na firmę, która będzie 

prowadzić tę gospodarkę. Niewiadomo czy firmy wejdą w ten temat i na jakich zasadach. 

Gmina jest właścicielem śmieci i musi sobie z tym poradzić, odpady muszą trafić do 

zarejestrowanego wysypiska, najbliżej mamy Instalację w Pukininie, ale też nie zawsze odpady 

wysyła się do najbliższego wysypiska, decyduje o tym cena. Może być tak, że Pukinin ma 

instalację ale nie ma transportu, może się połączyć z firmą transportową a my zrobimy przetarg 

na transport i zagospodarowanie razem. Żaden samorząd jeszcze tego nie przerabiał, trudno 

powiedzieć czy firmy będą zainteresowane takim rozwiązaniem. Do końca roku trzeba będzie 

podjąć uchwałę, co do zasad i kosztów odbioru odpadów. Trzeba będzie również ustalić             

i wprowadzić regulamin gospodarki odpadami na terenie Gminy, następnie ogłosić przetarg, 

żeby wiedzieć jakie kwoty przedstawiają oferenci, dopiero wtedy podjąć uchwałę określającą, 

ile mieszkaniec będzie płacił, żeby wyjść na tę kwotę, którą wskaże oferent.   

Skarbnik Gminy Wiesława Libera dodała, że należałoby też określić, żeby odbiorca 

odpadów dostarczał kosze na śmieci.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, że nowa ustawa mówi, że obowiązek 

posiadania kosza ciąży na właścicielu nieruchomości a nie na gminie, ale jeśli każdy kupi sobie 

inne kosze to może pojawić się problem z odbiorem śmieci. Jeśli Urząd Wojewódzki da środki 

na zakup koszy to kupimy dla wszystkich jednakowe, ale nie wiemy do końca jak to się 

potoczy.  

Członek Komisji Iwona Machnicka zapytała, czy właściciel nieruchomości mając trzy 

kosze a nie mając śmieci też będzie płacił.  

Skarbnik Gminy Wiesława Libera wyjaśniła, że za szkło i plastiki nie ma dopłaty, 

faktycznie płaci się za jeden kosz. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że mają być trzy kosze, gdzie       

w jednym, odrębnym koszu składowane będzie szkło, pozostałe śmieci mają być segregowane 

na śmieci mokre (odpady z kuchni biodegradalne) i pozostałe czyste, suche.  

Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille i członek Jerzy Pieczątka poinformowali,      

że nadal jest problem z przydomowymi oczyszczalniami ścieków, wszystko stoi i jest fetor.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że w umowach na nowe 

oczyszczalnie jest zapisane, że będzie płacona drobna kwota (2 -3 zł miesięcznie) jako 

abonament eksploatacyjny – to co się dzieje jest wynikiem błędu w eksploatacji oczyszczalni.  

Jeżeli oczyszczalnia jest źle eksploatowana to wszystko zaczyna źle funkcjonować. Nowe 
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oczyszczalnie są dobre i praktycznie same ruszają.  Lepiej, żeby właściciel zapłacił  2 – 3 zł 

miesięcznie i ktoś przyjedzie raz na jakiś czas sprawdzić, dokonać analizy, nadzorować 

eksploatację, wtedy wszystko będzie dobrze funkcjonowało.  

Członek Komisji Jerzy Pieczątka stwierdził, że należy coś zrobić, dopóki jest gwarancja,  

po gwarancji trzeba będzie płacić.   

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że firma twierdzi, że nic nie da się 

zrobić bo oczyszczalnie zostały już źle zaprojektowane na tym terenie. 

Z-ca Przewodniczącego Józef Pytka poinformował, że nie chodzi tylko o projekt, ale       

i prace zostały źle wykonane, dwa razy było płacone i nadal nie funkcjonuje tak, jak powinno, 

poprawiane oczyszczalnie nadal nie funkcjonują prawidłowo.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że teraz nie pozwoli na to,  żeby 

jakakolwiek oczyszczalnia została odebrana bez obecności pracownika, jeśli cokolwiek będzie 

nie tak, oczyszczalnia nie zostanie odebrana. Sekretarz dodał, że po eksploatacji tych nowych 

oczyszczalni nie było głosu niezadowolenia, te oczyszczalnie dobrze funkcjonują.   

Członek Komisji Grzegorz Stępniak zapytał jaki odcinek drogi w Niemgłowach ma być 

zrobiony i czy ten remont jest ujęty w inwestycjach.  

Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że ok. 550 m i remont ten jest ujęty   

w wydatkach bieżących. 

Na pytanie członka Komisji Iwony Machnickiej, ilu jest nowych pracowników                

w Urzędzie Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w Referacie u p. Krawczyka w wyniku konkursu 

została zatrudniona jedna osoba i jedna osoba jest w podatkach (zajmuje się wodą i ściekami) na 

pracach interwencyjnych, tj. przez Urząd Pracy, który finansuje 50 % kosztów zatrudnienia 

Z-ca Przewodniczącego Józef Pytka poinformował, że kiedyś głosowano za tym, żeby 

oświetlenie uliczne w lecie przez dwa miesiące się nie świeciło, mimo to światło świeciło, sporo 

na tym stracono.  

Skarbnik Gminy poinformowała, że należy się zastanowić czy nie skrócić czasu, np.  

zamiast do 23:00 żeby się świeciło do 22:30.  

Z-ca Przewodniczącego Józef Pytka stwierdził, że do godz. 22 jest obowiązek a latem     

o 22 : 00 jak jest jeszcze widno, to światło się świeci.  

Członek Komisji Grzegorz Stępniak stwierdził, że należałoby świecić do godz. 22:00.  

Członek Komisji Jerzy Pieczątka zgłosił, że w Łaszczynie nie świecą trzy żarówki, 

należałoby to sprawdzić i ewentualnie wymienić żarówki.  

Na pytanie członka Komisji Grzegorza Stępniaka co dalej z wykupem mieszkań            

w Domu Nauczyciela Sekretarz Gminy poinformował, że projektantem przedsięwzięcia jest 

Wójt, natomiast Sekretarz spotykał się z mieszkańcami. Nie chcieli do końca zaakceptować 



9 

 

warunków jakie postawiliśmy, tj. my zrobimy kotłownię a oni potem wykupią mieszkania. 

Zastanawiają się się nad tym w ten sposób, że po wykupie przejmą budynek, który wymaga 

ocieplenia, dachu,  okien, termomodernizacji, zatrudnienia kogoś do palenia, trzeba będzie 

założyć wspólnotę itd. To powoduje, że nie do końca akceptują propozycję.                             

My przygotowujemy projekt umowy, żeby wziąć zaliczkę 4 tys. zł, żeby się nie wycofali po 

wybudowaniu przez nas kotłowni. Rozmawialiśmy też o tym, że może należałoby                       

z wojewódzkiego funduszu wybudować kotłownię, zrobić ocieplenie i wtedy sprzedać 

mieszkania.   

Z-ca Przewodniczącego Józef Pytka stwierdził, że mieszkańcy, którzy wcześniej 

wykupili mieszkania są pokrzywdzeni. Trzy rodziny z tych pięciu, które nie wykupiły mieszkań 

mają własne domy i mieszkania, mają gdzie mieszkać  a mieszkają tutaj i mimo to, mieszkań nie 

chcą wykupić. Jego zdaniem, jeśli komuś nie pasuje, nie chce tu mieszkać to drzwi otwarte. Jest 

wielu takich, którzy chętnie kupiliby te mieszkania a oni mimo, że mają swoje domy zajmują je 

i kupić nie chcą.  

 Sekretarz poprosił radnego Pytkę o zgłoszenie wniosku w tej sprawie na Sesji.  

 

Punkt 6. 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz 

Dewille zamknął posiedzenie Komisji o godz. 11:45.  

 

 

 

  

Protokołowała: 

Olga Kmita 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Tomasz Dewille 


