
Protokół Nr 14/12 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

odbytej w dniu 30 kwietnia 2012 r.  

 

Kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Pan Andrzej Kowalczyk – 

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

zaproszonych gości. 

Następnie stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił zaplanowany 

na dzisiejsze obrady porządek obrad: 

 

1. Zapoznanie się z planowanymi remontami w okresie wakacyjnym w szkołach. 

2. Analiza harmonogramu remontów mienia komunalnego. 

3. Kontrola i ocena GZUK. 

4. 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. Oznajmił on, 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 

W tym punkcie obrad, na posiedzenie została zaproszona Pani Irena Nowak – pracownik 

Referatu Oświaty, która odnosząc się do tematu remontów oznajmiła, że ze względu na niskie 

budżety szkół większe remonty nie są planowane, wykonywane będą tylko prace niezbędne. 

Kontynuując przedstawiła zakres planowanych prac remontowych w poszczególnych 

szkołach: 

1. Zespół Szkół w Widawie – naprawa elewacji zewnętrznej sali gimnastycznej od strony 

południowej łącznie z naprawą narożników, malowanie kuchni, wymiana list 

przypodłogowych w świetlicy, naprawa podłogi z wymianą wykładziny w sali nr 8, naprawa 

podłogi w pokoju nauczycielskim w gimnazjum, naprawa uszkodzonej lamperii na 

korytarzach i w salach, 

2. Zespół Szkół w Chociwiu – montaż kratek elewacyjnych na kominy, montaż obudowy na 

grzejniki w oddziale przedszkolnym, konserwacja c.o., malowanie bram szkolnych, barierek 

na schodach i ławek przed wejściami do budynku 

3. Szkoła Podstawowa w Ochlach – uzupełnienie ubytków tynków w klasach.  

W toku dalszej wypowiedzi, Pani Nowak oznajmiła, że dużym obciążeniem dla budżetu 

gminy będzie wypłata odprawy dla pracowników szkół likwidowanych. 

W tym miejscu głos zabrał radny Marcin Janiak, który zapytał o planowane oszczędności 

w szkole w Widawie.  

Pani Nowak oznajmiła, że w szkole w Widawie od nowego roku szkolnego powstanie tylko 

jedna klasa pierwsza, dodała, że do tej klasy będą również uczęszczać dzieci z terenu 

Brzykowa, czyli tylko jeden nauczyciel nauczania początkowego będzie miał zapewnioną 

pracę.  

W tym temacie głos zabrał radny Bruzda, który stwierdził, że finanse oświaty powinny być 

w zarządzie państwa, a nie samorządu, który niejednokrotnie musi oszczędzać na wydatkach 

oświatowych, aby wykonać budżet gminy. 



Odnosząc się do powyższego głos zabrała Pani Nowak, która oznajmiła, że w tej sprawie 

prawdopodobnie złożona została petycja do Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 

Ad. 2 i 3 

W toku dalszego posiedzenia, Przewodniczący komisji powitał na posiedzeniu Pana Dariusza 

Michniewskiego – Kierownika GZUK, który poinformował, że w ostatnio ogłoszonym 

przetargu zostały sprzedane następujące sprzęty: ciągnik, beczka niebieska i przyczepa.  

W toku dalszej wypowiedzi Pan Michniewski poinformował, że zostało zakupione 150 t 

kruszywa, ale dodał, że będzie ono wykorzystywane tylko na potrzeby związane z pracami 

GZUK, np. w celu załatania ewentualnej dziury bądź na potrzeby wymiany lub remontu 

przepustu. 

Odnosząc się do rozpoczętego przez radnych tematu remontu drogi w Grabówiu, Pan 

Michniewski oznajmił, że utwardzenie tej drogi będzie możliwe dopiero wówczas, gdy 

zadanie to zostanie wprowadzone do budżetu gminy. Podobna sytuacja dotyczy drogi 

w Zabłociu, której naprawa również będzie możliwa do zrealizowania po zabezpieczeniu 

środków przez radę gminy.  

W toku dalszego swojego wystąpienia, Pan Michniewski, odniósł się do swoich wypowiedzi 

na poprzednich posiedzeniach komisji dotyczących ubytków wody na terenie hydroforni 

w Chociwiu. Oznajmił, że szukając przyczyny ubytku wody, pracownicy weszli do starej 

przepompowni kolejowej i okazało się, że to tam tkwi przyczyna ubytku wody. Straty z tego 

tytułu Pan kierownik oszacowuje na ok. 25 tys. zł. 

W toku dalszego posiedzenia głos zabrał radny Bruzda, który pytał, ilu pracowników 

zatrudnionych jest w GZUK.  

Pan Michniewski odpowiedział, że oprócz niego zatrudnionych jest 18 pracowników 

fizycznych i 3 pracownice biurowe.  

Po wystąpieniu Kierownika Michniewskiego głos zabrał radny Janiak, który oznajmił, 

że wielu mieszkańców, zwłaszcza na ulicy Kiełczygłowskiej ścieki wypuszcza do rzeki.  

Odnosząc się do powyższego Pan Michniewski oznajmił, że trwa proces ściągania zaległości 

płatniczych od dłużników Zakładu, dodał, że doszło do odcięcia 1 przyłącza, jednak po 

natychmiastowym uregulowaniu zaległości przyłącze uaktywniono. Ponadto dodał, że były 

jeszcze 3 zagrożenia odcięcia, jednak użytkownicy po częściowym uregulowaniu i rozłożeniu 

na raty zaległości płatniczych utrzymali dostęp do wody. W toku dalszej wypowiedzi, Pan 

Michniewski oznajmił, że dokładnej analizy i wyciągnięcia konsekwencji wymaga również 

sieć kanalizacyjna w Widawie, gdyż wielu mieszkańców odprowadza wodę z rynien 

do kanalizacji. Na potrzeby tych działań zostanie powołana specjalna komisja, która dokona 

rozeznania sytuacji w terenie.  

Poza tym, Pan Kierownik oznajmił, że planowane są działania Zakładu związane 

z inwentaryzacją przyłączy wodociągowych w miejscowościach Zborów, Grabówie, Ochle.  

Kolejno głos zabrał radny Bruzda, który zapytał, co stanowi największy problem utrudniający 

działalność GZUK.  

Pan Michniewski odpowiedział, że działalność Zakładu ograniczona jest wieloma 

problemami, jednak dodał, że na brak pracy nie narzeka. Realizacja określonych prac 

wykonywana jest zgodnie z harmonogramem. Kontynuując Pan Michniewski poinformował, 

że trwa akcja wyrównywania nawierzchni dróg, jednak dodał, że nawierzchnia naszych dróg 

poddana wielokrotnym zabiegom wyrównującym doszła do stanu, który uniemożliwia dalsze 

wyrównywanie, gdyż podczas tego zabiegu wydostają się duże kamienie stanowiące 

podbudowę dróg. 

 

 

 



Ad. 4. 

W kolejnym punkcie członkowie komisji analizowali koszty związane z ogrzewaniem 

budynków w okresie zimowym.  

W tym temacie głos zabrał Pan Michniewski. Oznajmił, że w Chociwiu pracowało na zmiany 

3 palaczy, którzy obsługiwali ośrodek zdrowia, bloki oraz budynek byłego przedszkola. 

Dodał, że w Widawie palacze pracowali tylko w systemie dziennym – było ogrzewane tylko 

do godz. 16.00, natomiast w Gminnym Ośrodku Kultury był zainstalowany nowy piec na eko-

groszek, który nie wymagał dużego nadzoru. 

W tym miejscu radny Janiak zapytał, ile opału zużywa się na ogrzanie bloków w Chociwiu. 

Kierownik Michniewski oznajmił, że 8 ton węgla wystarczy na ok. 1-1,5 miesiąca, 

a dodatkowo trzeba będzie przed nowym okresem grzewczym pomyśleć o wymianie pieca, 

który przecieka już od ok. 6 lat. 

W tym miejscu radny Bruzda sugerował zastanowienie się nad kwestią ogrzewania 

gazowego, które być może obniżyłoby koszty. Kontynuując radny Bruzda przybliżył 

zebranym kwestię planowanego remontu pomieszczenia po byłej kotłowni w Ligocie, która 

miałaby pełnić funkcję świetlicy. Oznajmił on, że zamierzeniem Państwa Chachulskich było 

współuczestniczenie w kosztach przeprowadzonego remontu, jednak ze względu na szeroki 

zakres prac odstąpiono od planowanego remontu, a Państwo Chachulscy oświadczyli, że 

pokryją koszty wybudowania nowej świetlicy.  

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała:             Przewodniczący 

Emilia Konieczna          Komisji Rewizyjnej 

          Andrzej Kowalczyk 
 

 
 


