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Protokół Nr 19/14 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 marca 2014 roku  
w Urzędzie Gminy 

 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności, stanowiącą 

załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Gabriela Milczarska Skarbnik Gminy 
2. Sylwester Krawczyk Sekretarz Gminy 
3. Marian Krawczyk  Kierownik Referatu Budownictwa i Rolnictwa  
4. Bogumił Grabowski  Przewodniczący Rady Gminy 
5. Paweł Królak   Wójt Gminy (od punktu 5).  

 

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 proponowany 

porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie Protokołu Nr 18/13 z posiedzenia komisji w dn. 17.10.2013 r.  

4. Kontrola w zakresie realizacji zadań i wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg 

w sezonie 2013/2014.  

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie  sprawie przyjęcia porządku posiedzenia. 

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

porządek posiedzenia. 
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Punkt 3.  

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do kontroli w zakresie realizacji zadań i wydatków 

związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2013/2014. 

Z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporządziła protokół, stanowiący załącznik do 

niniejszego protokołu.  

Punkt 4. 

Sprawy różne.  

Komisja udała się dokonać oględzin budynku świetlicy w Komorowie.  

Wnioski: komisja stwierdziła, że prace są wykonane niestarannie, brak było właściwego 

nadzoru i odbioru prac. Gmina powinna zostawić sobie środki – kaucję na poprawki, nie 

wypłacać firmie całości wynagrodzenia przy takim wykonaniu prac, które wymaga poprawek.  

Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski stwierdził, że skoro dołożono 57 tys. zł do 

remontu świetlicy w Komorowie, to powinno być więcej zrobione. Zwrot był tylko 30 %.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Dewille stwierdził że prace w świetlicy             

w Komorowie są źle wykonane. Płytki są źle położone. Zapytał, kto to kontrolował. 

Radny Jerzy Pieczątka stwierdził, że prace wykończeniowe są źle wykonane, nie ma 

obróbki przy oknach, tylko jedne drzwi się normalnie otwierają.  

Radna Iwona Machnicka dodała, że przy oknie plastik jest pęknięty.  

Wójt Gminy poinformował, że jest inspektor nadzoru, w Kuczyźnie jest zrobione od 

nowa, cała sala jest kuta. Odebrać musieliśmy w terminie ze względu na środki zewnętrzne,              

a wszystkie usterki po remoncie są gwarancyjne, w ramach tych środków dalej jest robione. 

Wójt dodał, że w każdą świetlicę trzeba byłoby włożyć po ok. 150 tys. zł, czyli tyle, ile 

proponowano (w jednym roku zrobić jedną świetlicę porządnie, a w drugim drugą).  Jednakże 

środki zostały podzielone na dwie świetlice i nie ma czego teraz wymagać za takie środki, jakie 

były przeznaczone.  

Radny Tomasz Dewille stwierdził, że firma, która podpisywała umowę z gminą 

wiedziała, co trzeba zrobić i jaki jest na to nakład.  

Wójt Gminy stwierdził, że mieliśmy małe środki.  

Radny Grzegorz Stępniak stwierdził, że firma zdecydowała się na wykonanie za takie 

środki, powinna zatem wykonać prace dobrze.  
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Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski stwierdził, że gdyby wieś wiedziała,             

że w Kuczyźnie okna nie będą wstawiane, to przeznaczyłaby na to środki z funduszu 

sołeckiego. Przewodniczący dodał, że był przekonany, że okna będą wymieniane.  

Wójt Gminy poinformował, że płytki były źle policzone. Często tak jest, że w trakcie 

pracy coś jeszcze wychodzi.  

Radna Iwona Machnicka stwierdziła, że w Wisówce należy wykonać połączenie z Małą 

Wsią, może nie grubym asfaltem, ale chociaż jedną warstwą, to należy się tym ludziom. Radna 

dodała, że w pierwszej kolejności trzeba pomagać tym wsiom, które środki ze swojego funduszu 

przeznaczają na drogi.  

Wójt Gminy stwierdził, że te miejscowości, w których nie ma żadnego budynku środki                

z funduszu sołeckiego przeznaczają na drogi, ale wieś, która ma budynek musi pomyśleć 

również o nim i przeznacza swój fundusz.  

Radna Iwona Machnicka stwierdziła, że potem wieś z tego korzysta, robi różne imprezy 

okolicznościowe za niewielkie pieniądze.  

Wójt Gminy stwierdził, że OSP w Brzozówce czy w Mroczkowicach nie jest aż tak 

potrzebne, ale skoro jest budynek to trzeba o niego dbać.   

Radna Iwona Machnicka stwierdziła, że w Brzozówce jest zrobiony asfalt od samych 

Parolic do Sierzchów.  

Radny Jerzy Pieczątka zwrócił się do Wójta i stwierdził, że to Wójt jest gospodarzem, 

powinien zwracać większą uwagę na wydawane pieniądze. Radny stwierdził, że owszem jest 

inspektor nadzoru, ale Wójt też powinien go pilnować, bo to on bierze potem za wszystko 

odpowiedzialność.   

Wójt Gminy stwierdził, że wolałby zapłacić pracownikom, żeby jeździli i wszystko 

sprawdzali, ale inspektor nadzoru musi być. Wójt dodał, że w domu kultury podłogi nie były 

dobrze zaplanowane, na dole policzono metry, ale na górze już nie. Dodatkowo na mapie nie 

było zaznaczone, że jest melioracja i wyszło to w trakcie prac.    

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski zapytał, czy to prawda, że zepsuł się 

samochód strażacki z OSP w Cielądzu i został poddany naprawie. Jeśli tak, to ile zapłacono za 

naprawę. Przewodniczący Rady dodał, że dotarła do niego informacja, że awaria nastąpiła                 

z winy kierowcy (jazda na hamulcu ręcznym).  
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Radny Jerzy Pieczątka stwierdził, że jeśli samochód zepsuł się z winy kierowcy,                    

to należy go obciążyć kosztami naprawy.   

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska poinformowała, że faktycznie nastąpiła awaria               

i samochód został oddany do naprawy. Natomiast nie ma jeszcze faktury, więc nie można podać 

kosztów naprawy. Skarbnik dodała, że nie posiada żadnej wiedzy na temat przyczyny awarii. 

Jeśli chodzi o obciążenie kierowcy kosztami naprawy, żeby móc to zrobić trzeba udowodnić 

jego winę.  

Wójt Gminy dodał, że informacja o jeździe przez kierowcę na hamulcu ręcznym jest 

nieprawdziwa. Każdy kto prowadzi samochód wie, że można byłoby to łatwo sprawdzić. 

Awaria dotyczyła pompy (regulator pompy przybierał wody, w oleju się pokazała woda, dlatego  

samochód bardzo kopci). Prawdopodobnie  w pompie jest zły regulator.  

Radna Iwona Machnicka poinformowała, że fundusz sołecki w Gułkach został 

podpisany jako wykonany, ale nie został wykonany. Radna zapytała, co się stało ze żwirem.  

Sołtys potwierdził, że był żwir, a żwiru nie było. Radna dodała, że sołtys podpisał na polecenie 

Wójta, w Cielądzu prawdopodobnie była taka sama sytuacja, sołtys potwierdził wykonanie,                

a zadanie nie było do końca wykonane.  

Skarbnik Gminy zwróciła się z prośbą o uczulenie sołtysów, żeby rzetelnie podchodzili 

do sprawy. Jak składają wniosek, żeby był on prawidłowy i przemyślany. Już przy składaniu 

wniosku sołtysi powinni mieć rozeznanie co, ile i jakiej jakości można kupić. Skoro ludzie się 

podpisują, to powinni tego pilnować. Wnioski są nierzetelne, nieprzemyślane, a potem jest 

narzekanie, że za takie pieniądze niewiele można kupić.  

Wójt dodał, że w tym roku do funduszu soleckiego gmina nie dołoży ani złotówki. Nie 

będzie dodatkowych środków dla żadnego sołectwa. Sołectwo jak planuje kupno, np. kamienia 

czy żwiru bierze pod uwagę sam zakup, ale już równiarki czy rozkładarki nie wpisuje, a gmina 

musi potem do tego dołożyć. Teraz do funduszu nic nie będzie dokładane. Sołectwo przed 

złożeniem wniosku musi dokładnie wszystko zaplanować, żeby nie było potem problemów.  

Radny Józef Pytka poinformował o konieczności zrobienia drogi w Niemgłowach                 

od drogi Nowomiejskiej.  

Radny Jerzy Pieczątka dodał, że w Łaszczynie również trzeba zrobić drogę.  

Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski stwierdził, że w Stolnikach, Kuczyźnie                

czy Wylezinku przez 12 lat nie było zrobione kompletnie nic, jedynie dach na buchcie.  
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Punkt 5. 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz 

Dewille zamknął posiedzenie Komisji o godz. 12:00. 

 

 

 

  

Protokołowała: 
mgr Olga Kmita 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Tomasz Dewille 


