
Protokół Nr 18/12 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

odbytej w dniu 30 października 2012 r.  

 

Następne posiedzenie komisji otworzył Pan Andrzej Kowalczyk – Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej, który na wstępie swego wystąpienia powitał członków komisji oraz 

zaproszonych gości. 

Następnie stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił proponowany na 

dzisiejsze posiedzenie porządek obrad: 

 

1. Zapoznanie się z sytuacją mienia gminnego po likwidacji szkół – posiedzenie 

wyjazdowe. 

2. 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 i 2 

Przystępując do realizacji pierwszego punktu członkowie komisji udali się do budynku po 

byłej szkole w Brzykowie, gdzie obecnie znajduje się oddział przedszkolny. Na miejscu 

dokonano oględzin obiektu a także terenu na, którym znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz 

boisko. Następnie z uwagi na to, iż odstąpiono od wizytacji placówki w Restarzewie, gdyż 

budynek po byłej szkole został oddany w użyczenie Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły 

w Restarzewie „Przyszłość” członkowie komisji udali się na miejsce obrad do Urzędu Gminy. 

Kontynuując realizację tematu zapoznano się z dokumentacją dotyczącą przejęcia składników 

majątkowych po zlikwidowanej szkole w Brzykowie. W trakcie przeglądania protokołów 

zdawczo-odbiorczych padła propozycja ze strony radnego R. Bruzdy aby mienie, które nadaje 

się do dalszego użytku zostało wykorzystane przez inne placówki szkolne. 

W związku z powyższą sugestią poproszona została Pani Magdalena Paliwoda – p.o. 

Kierownika Referatu Oświaty w celu rozważenia możliwości realizacji przedstawionej 

propozycji. 

Na wstępie swego wystąpienia Pani Paliwoda wyjaśniła, iż takie działania zostały już podjęte, 

gdyż Dyrekcja Zespołu Szkół w Widawie przejęła już część sprzętu, który będzie przydatny 

w ich placówce. Ponadto dodała, iż większość z przedmiotów, czy też urządzeń znajdujących 

się w wykazie, z którym członkowie komisji się zapoznali nie nadaje się do dalszego użytku. 

W tym miejscu radny R. Bruzda zaznaczył, iż być może warto byłoby aby przedstawiciele 

pozostałych placówek szkolnych mieli możliwość zapoznania się z wykazem, bądź obejrzenia 

pozostałego mienia, bo być może dla nich byłby on przydatny. Ponadto dodał, iż jego 

zdaniem należałoby, tak jak już wspomniał aby pozostały sprzęt po byłej szkole w Brzykowie 

rozdysponować między pozostałe placówki szkolne a ten który nie nadaje się do dalszego 

użytkowania zlikwidować, gdyż nie ma najmniejszego sensu magazynowania rzeczy 

i zbędnego zajmowania pomieszczeń. Następnie zapytał, czy majątek po byłej szkole 

w Restarzewie został również oddany w użyczenie, czy tylko budynek. 



W odpowiedzi na Powyższe Pani Paliwoda wyjaśniła, iż zarówno budynek, jak i sprzęt 

znajdujący się w nim został przekazany w użyczenie, po przeprowadzeniu wcześniejszej 

inwentaryzacji i sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego jak to miało miejsce po 

likwidacji szkoły w Brzykowie. 

Jako kolejny głos zabrał radny M. Janiak, który zaproponował sprzedaż mieszkań 

znajdujących się w budynku po byłej szkole w Brzykowie a także rozważenia możliwości 

podziału i zbycia części terenu wokół tego budynku. 

Powyższą propozycję poparł radny R. Bruzda, który zauważył, iż koszty utrzymania tych 

mieszkań znacznie przekraczają kwotę jaka wpływa z czynszu za ich wynajem. 

Ponadto w trakcie dyskusji dotyczącej możliwości zagospodarowania obiektu po byłej szkole 

w Brzykowie oraz terenu wokół tego budynku radni zgodnie stwierdzili, iż należałoby 

rozważyć możliwość wynajmu piętra tego obiektu. 

Następnie z uwagi na zgłaszane podczas obrad propozycje członkowie Komisji jednogłośnie 

zadecydowali o konieczności wystosowania pisma do Wójta Gminy z wnioskami 

zawierającymi zgłoszone propozycje. Wspomniane pismo stanowi również załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

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 


