
Protokół Nr 36/10
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

odbytej w dniu 17 maja 2010 r.

W  kolejnym  posiedzeniu  Komisji  Rewizyjnej  uczestniczyli  członkowie  Komis ji  oraz
przedstawiciele Zakładu Usług Komunalnych.  
Pan  Marek  Olejniczak  –  Przewodniczący  Komisji  dokonał  otwarcia  posiedzenia,  powitał
członków komisji oraz zaproszonych gości.  
Następnie  zarządził  przeprowadzenie  głosowania  związanego  z  zatwierdzeniem  protokołu
z poprzedniego posiedzenia. 
Do sporządzonego protokołu nie było uwag i został przyjęty jednogłośnie.
Kontynuując, Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, który
przedstawia się następująco:

1. Kontrola i ocena pracy ZUK. 
2. Sprawy bieżące i różne. 

 

Do  przedstawionego  porządku  obrad  nie  z głoszono  żadnych  uwag  i  został  przyjęty
jednogłośnie.  Następnie  po zatwierdzeniu  tematyki  obrad,  Przewodniczący  Komisji  przystąpił
do zatwierdzenia protokółu z poprzedniego posiedzenia komisji. Dodał, że protokół był wcześniej
wyłożony do wglądu  w Urzędzie Gminy, poza tym oznajmił, że jest  możliwość  zapoznania  się
z protokołem w dniu dzisiejszym.
W związku z tym,  że do protokółu  z  poprzedniego  posiedzenia nie  z głaszano żadnych uwag,
protokół został przyjęty jednogłośnie przez członków Komisji.

Jako pierwszy  głos  zabrał  Przewodniczący  komisji  -  Pan Marek Olejniczak, który  pytał,  jakie
dotacje w 2009 r. otrzymał ZUK od gminy.
Pani Gabriela Tomczyk - ks ięgowa ZUK-u oznajmiła, że ZUK otrzymał 962 tys. zł dotacji. 
Natomiast  przychody  Zakładu za rok ubiegły  wyniosły 924 tys. zł - stanowiły  je  przychody  ze
sprzedaży wody, opłaty za odbiór ścieków oraz prowadzona działalność i świadczone us ługi. 
Następnie głos  zabrał Kierownik ZUK - P. Lisowski, który nawiązał  do planowanej  wcześniej
sprzedaży ciągnika odmularki.  Oznajmił, że w wyniku ogłoszenia przetargu nie było chętnych  
do zakupu za kwotę 13 tys. zł, więc  zdecydowano, że sprzęt ten nie będzie sprzedawany, zostanie
rozłożony  na części,  które będą wykorzystywane w razie  potrzeby do innych maszyn. W  toku
dalszej wypowiedzi Kierownik Lisowski poinformował komis ję, że części do sprzętu w razie awarii
kupowane są w hurtowniach, co znacznie obniża koszty zakupu. 
Następnie głos zabrał  radny Mikła, który  pytał, czy  Zakład dysponuje osobami, które mogłyby
zająć się wykrzaczeniami.
Pan Lisowski oznajmił, że obecnie 2 osoby mogłyby to realizować,  ale na razie trzeba z tą pracą
poczekać,  aż teren obeschnie po silnych opadach deszczu. 
W toku dalszej wypowiedzi,  Kierownik Lisowski  oznajmił, że w obecnej  sytuacji,  gdzie woda
wyrządziła wiele szkód m.in. uszkodziła wiele dróg zachodzi potrzeba szybkiego zakupu kruszywa
niezbędnego do uzupełnienia ubytków.
Odnosząc  się  do  powyższego,  komisja  zawnioskowała,  aby  podjąć  natychmiastowe  działania
związane z zakupem kruszywa. 
Odnosząc się do ostatniego zakupu z wolnej ręki, Przewodniczący komisji  stwierdził, że taki zakup
jest  bardzo wygodny, gdyż  można wcześniej  zrobić  rozeznanie  dotyczące  jakie kruszywo jest
wystawione do sprzedaży, a ponadto w każdej chwili można zrezygnować z zakupu. 
Następnie  członkowie  komisji  apelowali,  aby  wyjaśnić  kwestię  dotyczącą  zakresu  działania
kotłowni znajdującej się w banku, ponadto apelowali o sprzedanie sprzętu ZUK-u, który już nie jest



wykorzystywany, a zakład w dalszym ciągu ponosi koszty utrzymania m.in. OC. 
W toku dalszej dyskusji radni stwierdzili, że należy dokonać odpowiedniego wpisu w dokumentacji
na budowę drogi Dąbrowa Widawska - Wielka Wieś,  aby zapobiec utraty ważności dokumentu.
Poza tym, należy zdaniem Komisji Rewizyjnej przyśpieszyć działania zmierzające  do wykonania
dokumentacji na budowę wodociągu w Korzeniu.

W związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na to spotkanie Przewodniczący podziękował
członkom Komisji za udział w posiedzeniu i zamknął kolejne obrady Komisji Rewizyjnej.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Emilia Konieczna
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