
Protokół Nr 11/12 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

odbytej w dniu 17 stycznia 2012 r.  

 

Kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Pan Andrzej Kowalczyk – 

Przewodniczący tejże komisji, który na wstępie swego wystąpienia powitał członków komisji 

oraz zaproszonych gości. 

Następnie stwierdził kworum niezbędne do obradowania i zaprezentował zaplanowany 

porządek obrad, który przedstawia się następująco: 

1. Zapoznanie się z działalnością GKRPA oraz jej dokumentacją finansową. 

2. Zapoznanie się z dokumentacją GZUK dotyczącą mienia komunalnego 

i przeprowadzonych przetargów na zbycie zbędnego mienia. 

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. 

 

Ad. 1 

Przystępując do realizacji porządku obrad poproszono Panią Emilię Konieczną – 

pełnomocnika Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o przybliżenie 

tematu związanego z działalnością wspomnianej powyżej komisji. 

W pierwszej kolejności radny R. Bruzda zapytał, czy prowadzone są kartoteki osób 

korzystających z pomocy GKRPA. 

W odpowiedzi na powyższe Pani Konieczna wyjaśniła, iż założone zostały 72 teczki, 

w których gromadzona jest dokumentacja dotycząca przebiegu leczenia osób korzystających 

z pomocy komisji. Ponadto dodała, iż niektóre z tych osób zakończyły, bądź też w większości 

przerwały leczenie. 

Następnie radny R. Bruzda zapytał, jakie dokumenty znajdują się w takiej teczce i czy są 

przeprowadzanej jakieś wywiady oraz jakie dane należy podać, aby móc zgłosić osobę, która 

nie radzi sobie z problemem i nadużywa alkoholu. 

Odpowiadając na powyższe Pani Konieczna wyjaśniła, na jakiej zasadzie prowadzone są 

prace komisji oraz w jaki sposób udzielana jest pomoc osobom uzależnionym. Ponadto 

omówiła, jakie dokumenty i na jakim etapie są gromadzone w kartotece. Następnie wyjaśniła 

również kto i w jaki sposób może zwrócić się do komisji o pomoc dla osoby nadużywającej 

alkoholu. 

W toku dalszego posiedzenia wywiązała się krótka dyskusja w trakcie, której poruszono 

kwestię działalności Klubów AA, które zdaniem członków komisji powinny funkcjonować na 

terenie naszej gminy, gdyż wspierają i pomagają osobom borykającym się z problemem 

nadużywania alkoholu wyjść z nałogu. 



Następnie radny R. Bruzda zapytał, czy prowadzone są jakieś szkolenia, w których mogłyby 

wziąć udział członkowie rodzin osób uzależnionych, gdyż jego zdaniem oni również powinni 

uczestniczyć w takim programie. 

W odpowiedzi na powyższe Pani Konieczna wyjaśniła, iż organizowane były pewne 

szkolenia, w których udział mogli wziąć nie tylko członkowie rodzin jak również sołtysi, czy 

też inne osoby zainteresowane. Ponadto zaznaczyła, iż tego typu spotkania cieszą się bardzo 

małym zainteresowaniem w przeciwieństwie do wizyt w poradni Pani Psycholog, z której 

porad korzysta bardzo wiele osób, zarówno uzależnionych, jak również członkowie ich rodzin 

bardzo często korzystają pomocy. 

W tym miejscu ponownie głos zabrał radny R. Bruzda, który zapytał jak rozliczane są środki 

z działalności GKRPA. 

Odpowiadając na powyższe Pani Konieczna wyjaśniła, iż środki z realizacji wydatków 

GKRPA rozlicza księgowość. Następnie zapoznała członków komisji z planem wydatków, 

jaki był przyjęty w roku ubiegłym oraz jaki został zaplanowany na rok bieżący. 

Następnie radny R. Bruzda złożył wniosek o sporządzanie corocznego sprawozdania 

finansowego z realizacji wydatkowanych środków w ramach działalności Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Powyższy wniosek został poddany pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie przez 

wszystkich obecnych członków komisji. 

Na zakończenie Pani Konieczna omówiła jeszcze, na jakiej zasadzie pobierane i naliczane są 

opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 

 

Ad. 2 

Do omówienia kolejnego punktu obrad poproszony został Pan Dariusz Michniewski – 

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych. 

Na wstępie swej wypowiedzi Pan Michniewski zaznaczył, iż w ubiegłym roku nie odbył się 

żaden przetarg na zbycia zbędnego mienia gminnego a z informacji, jakie posiada wynika, iż 

ostatni odbył się w 2010 roku. Następnie zaznaczył, iż w bieżącym roku planowane jest 

ogłoszenie przetargu, w którym zostanie wystawiony na sprzedaż sprzęt, który jest 

bezużyteczny bądź koszt naprawy przekracza jego wartość. W toku dalszej wypowiedzi 

wymienił maszyny i urządzenia, których jego zdaniem należałoby się pozbyć. Następnie 

przedstawił argumenty, które przemawiają za tym, aby powyżej wymieniony majątek został 

wystawiony na sprzedaż. Dodatkowo zaznaczył, iż w razie uzyskania dochodu ze sprzedaży 

wspomnianego majątku można byłoby w zamian zakupić dodatkowy sprzęt do wykaszania 

poboczy i rowów, który w znaczny sposób usprawniłby te prace. Kontynuując swą 

wypowiedź zaznaczył, iż z uwagi na to, że bardzo dobre i skuteczne efekty przynosi 

odkrzaczanie dlatego też, jego zdaniem zbędne i niezasadne byłoby zaopatrzenie zakładu 

w urządzenie do rozdrabniania gałęzi. 

W dalszej części spotkania wywiązała się krótka dyskusja w trakcie, której rozważana była 

kwestia zakupu kruszywa a przede wszystkim jego transportu. Ponadto poruszono również 

kwestię związaną odśnieżaniem dróg na terenie gminy. W trakcie tej polemiki Pan 

Michniewski zaznaczył, iż na bazie porozumienia z władzami powiatu w gestii gminy leży 

również minimalne utrzymanie przejezdności na drogach powiatowych. Ponadto dodał, iż 

wzorem roku ubiegłego zostały również zawarte umowy z kilkoma osobami, które mają za 



zadanie odśnieżanie dróg w okolicy swego zamieszkania, co w znaczny sposób daje szybsze 

i bardziej ekonomiczne efekty. 

 

Ad. 3 

W tym punkcie obrad członkowie komisji poruszyli temat związany z zakresem materiałów, 

jakie mają być przygotowane na kolejne posiedzenie. 

 

Następnie w związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na dzisiejsze posiedzenie, Pan 

Andrzej Kowalczyk – Przewodniczący komisji podziękował za udział w spotkaniu 

i zakończył obrady. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała:             Przewodniczący 

Jolanta Szuleta          Komisji Rewizyjnej 

          Andrzej Kowalczyk 


