
Protokół Nr 38/10 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

odbytej w dniu 24 sierpnia 2010 r. 

 

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Pan Marek Olejniczak – Przewodniczący 

Komisji, który na wstępie swego wystąpienia powitał radnych. 

Następnie stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił proponowany 

na dzisiejsze posiedzenie porządek obrad, który przedstawia się następująco: 

 

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku. 

2. Kontrola wybranego referatu. 

3. Sprawy bieżące i różne. 

 

Do przedstawionego porządku obrad członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag i został 

przyjęty jednogłośnie. Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do zatwierdzenia 

protokółu z poprzedniego posiedzenia. Dodał, że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony 

do wglądu wcześniej, poza tym wyjaśnił, iż jest możliwość zapoznania się z jego treścią 

w dniu dzisiejszym. 

W związku z tym, że do protokółu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, 

protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Realizując pierwszy punkt obrad głos zabrała Pani Sekretarz - Jolanta Pietras, która 

przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.  

Do przedstawionego sprawozdania nie było żadnych uwag i zostało przyjęte jednogłośnie.  

Przedmiotowy dokument stanowi załącznik do protokołu. 

 

Następnie na posiedzenie komisji przybyła Pani Dorota Kaczmarek- zastępca Kierownika 

Referatu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, która poinformowała członków komisji 

o stanowisku kopalni Bełchatów dotyczącym refundacji budowy wodociągu w Raczynowie 

i Kolonii Ochle. Przedstawiciele kopalni poinformowali, że lej depresyjny cofnął się 

i kopalnia nie będzie finansowała budowy wodociągu w wymienionych powyżej 

miejscowościach, wobec czego przygotowana dokumentacja straci swoja ważność. 

W toku dalszego wystąpienia Pani Kaczmarek poinformowała, że dzisiaj zostały otwarte 

oferty biorące udział w przetargu na budowę wodociągu w Woli Kleszczowej, który planuje 

się sfinansować z umorzonej (40%) pożyczki zaciągniętej na rekultywację składowiska 

śmieci w Chrustach.  

Ponadto Pani Kaczmarek poinformowała, że na sesję jest przygotowywany projekt uchwały 

dotyczący zmiany studium zagospodarowania przestrzennego.  

W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji - Pan Marek Olejniczak, który  zapytał 

co z miejscowościami, które nie są włączone do studium. 

Pani Kaczmarek odpowiedziała, że trzeba dążyć do tego, aby wszystkie miejscowości były 

włączone do planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż niesie to ze  sobą wiele korzyści 

dla gminy. W tym miejscu Pani Kaczmarek poinformowała, że nawet, gdy dana miejscowość 

nie jest ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego, to w przypadku potrzeby 

rozpoczęcia budowy, są wydawane decyzje o warunkach zabudowy.  

Następnie Przewodniczący komisji zmienił temat i zwrócił się do Pani Kaczmarek 

z zapytaniem, czy w przypadku robienia indywidualnych przyłączy wodociągowych można 

się zwrócić do gminy o udostępnienie map, gdyż na mapie ujęty jest teren 30m od nitki 

wodociągowej i wtedy właściciel posesji nie musiałby zlecać wykonania mapy. 



Pani Kaczmarek oznajmiła, że gmina może udostępnić jedynie kserokopię mapy 

potwierdzoną za zgodnością z oryginałem. 

Kolejnym pytaniem zadanym Pani Kaczmarek była kwestia dotycząca technicznego 

przygotowywania przetargów. Pan Olejniczak zapytał, czy zawsze najważniejszym kryterium 

oceny jest cena jaką oferent proponuje.  

Pani Kaczmarek oznajmiła, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych przygotowując 

przetarg określa się kryteria w/g których będzie on rozstrzygany, dodała, że jednym z takich 

kryteriów jest też cena.  

Następnie, Przewodniczący Olejniczak  oznajmił, że wykorzystując środki funduszu 

sołeckiego wiele sołectw zyskało nowe wyposażenie świetlic wiejskich, ale brakuje im 

zaplecza sanitarnego. 

Ustosunkowując się do powyższego głos zabrała Pani Kaczmarek, która poinformowała, że 

na budowę szamba, które powinno być szczelne musi być pozwolenie na budowę.  

Ponadto Pan Olejniczak pytał w kwestii mieszkania przygotowywanego wcześniej w ośrodku 

zdrowia w Chociwiu dla  lekarza. 

Pani Sekretarz oznajmiła, że mieszkanie jest udostępnione lekarce, która na stałe mieszka w 

Łodzi, Pani Sekretarz dodała, że z mieszkania tego korzysta lekarz, ale tylko w okresie 

zimowym.  

W toku dalszej wypowiedzi Pani Sekretarz poinformowała, że wykonana jest już 

dokumentacja na budowę wodociągu w Korzeniu, a na Siemiechów jest w fazie 

przygotowywania.  

Zabierając głos ponownie Pan Olejniczak zapytał, jak wygląda sprawa związana 

z dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego. 

Pani Kaczmarek oznajmiła, że sprawy związane z oświetleniem ulicznym prowadzi Pani 

Radzioch, ale poinformowała, że zrobiona jest dokumentacja na ul. Oliwna Góra, a na 

oświetlenie przy cmentarzu złożone jest pozwolenie na budowę.  

Następnie głos zabrał radny Szydłowski, który apelował o wymianę okna na spoczniku 

w szkole w Ochlach, gdyż jest ono tak nieszczelne, że spływająca woda niszczy mur. 

 

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 

                                         

 

 

                                                                                  Przewodniczący 

                                                                                   Komisji Rewizyjnej                                                                                                         

                                                                                                             

                                                                                                     Marek Olejniczak 


