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

stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Paweł Królak  Wójt Gminy 

2. Małgorzata Rosa  Przewodnicząca Rady Gminy 

 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9:00 dokonała Przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej – Iwona Machnicka, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła 

obecność wszystkich członków Komisji czyli istnienie quorum i wobec tego uprawnienie 

Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  

 

Punkt 2. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka przedstawiła porządek 

posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Kontrola funkcjonowania świetlic wiejskich – potrzeby inwestycyjne i remontowe – wyjazd 
w teren. 

4. Kontrola pozyskanych środków finansowych z funduszy zewnętrznych na świetlice 
wiejskie.  

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie posiedzenia.  

 
Ponieważ nikt nie zgłosił uwag i wniosków, Przewodnicząca Komisji przeprowadziła 

głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia. 

Członkowie Komisji w głosowaniu 7 głosami „za” jednogłośnie przyjęli przedstawiony 

porządek posiedzenia. 
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Punkt 3. 

Komisja w celu dokonania kontroli funkcjonowania świetlic wiejskich udała się w teren,                       

by sprawdzić, jakie są potrzeby inwestycyjne i remontowe w tym zakresie. 

Komisja dokonała przeglądu obiektów gminnych w następujących miejscowościach:                           

w Grabicach, Kuczyźnie, Brzozówce, Sanogoszczy, Ossowicach, Komorowie i w Łaszczynie. 

Zdaniem członków Komisji największy niewykorzystany potencjał i nie wykorzystane 

możliwości są  w świetlicy w Kuczyźnie, ale nie ma tam osoby, która dbałaby o ten obiekt. 

Wójt stwierdził, iż pomimo podejmowanych prób, aby wynająć obiekt, nie ma chętnego. 

W przypadku świetlicy w Komorowie największa potrzeba remontowa do wymiana dachu. 

Problemem w tym obiekcie jest też pozbycie się przykrego zapachu. 

Stan obiektu w Grabicach Komisja oceniła bardzo pozytywnie, zauważone też zostało 

duże zaangażowanie mieszkańców i dbałość o budynek, a zaangażowane dość istotne środki 

finansowe dały widoczny efekt. Klub sportowy Grabice też ma zapewnione dobre warunki 

lokalowe.  

W kwestii obiektu w Brzozówce Komisja zwróciła uwagę na konieczność oznaczenia na 

sali  widoczną  czerwoną taśmą progu, który stwarza dość duże zagrożenie, albo całkowite go 

skucie. 

W świetlicy w Sanogoszczy Komisja zauważyła popękania na suficie, które należałby 

usunąć. 

W przypadku budynku w Ossowicach nie stwierdzono większych potrzeb. Radny tej 

miejscowości Sylwester Stefański poinformował, iż złożony został wniosek na wybudowanie 

tarasu. Wyszacowany został koszt tego zadania na kwotę 12 tys. zł. 

Obiekt w Łaszczynie wymaga natomiast wymiany pokrycia dachowego, gdyż jest 

jeszcze eternit. Dach ten jest tym bardziej widoczny teraz – po dokonaniu odnowienia elewacji. 

 Radny Grzegorz Stępniak zapytał o obiekt w Zuskach. 

Wójt poinformował, iż stoi kontener  i podejmowane będą działania w celu utwardzenia kostką 

terenu przez wejściem. Teraz trzeba jeszcze doprowadzić wodę. 

Radny podjął też temat obiektu w Małej Wsi.  

Wójt Gminy wyjaśnił, iż w tym momencie widnieje to wszystko pod RSP. Było nawet 

zainteresowanie osób z EKO OSADY z Brzozówki wydzierżawieniem gruntów pod ogródek, 

ale niestety z powodu brak prawa własności nie można było zawrzeć umowy. 
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Punkt 4. 

Wójt Gminy Paweł Królak przedstawił informację dotyczącą pozyskanych środków 

finansowych z funduszy zewnętrznych na świetlice wiejskie w 2021 roku. Członkowie Komisji do 

informacji nie wnieśli uwag. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt. 5. 

W sprawach różnych nie podjęto żadnych tematów.  

 

Punkt 6. 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona 

Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 12:25.  

 

 

  

 
Protokołowała: 
 

Bogusława Kobacka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej 

Iwona Machnicka 


