
Protokół Nr 8/14 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

odbytego w dniu 17 stycznia 2014 r. 

 

Otwarcia kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej dokonał Pan Andrzej Kowalczyk 

– przewodniczący tejże komisji, który na wstępie swego wystąpienia powitał członków 

komisji oraz zaproszonych gości. W dalszej kolejności stwierdził kworum niezbędne do 

obradowania i zaprezentował zaplanowany porządek obrad, przedstawiający się następująco: 

 

1. Analiza dochodów uzyskanych ze sprzedaży mienia gminnego za 2013 rok. 

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

3. Sprawy bieżące i różne. 

 

Do zaproponowanego porządku obrad nie zgłaszano 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. Do protokółu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, został 

przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1 

Do omówienia pierwszego punktu porządku obrad poproszona została Pani Dorota Słowińska 

– Skarbnik Gminy, która w pierwszej kolejności przedstawiła sumę dochodów, jaka wpłynęła 

do budżetu gminy ze sprzedaży mienia gminnego. Następnie poinformowała, jakie 

nieruchomości zostały zbyte i za jaką kwotę. 

Przy okazji omawiania tego tematu wywiązała się krótka dyskusja, w trakcie której 

poproszono Panią Skarbnik o udzielenie bardziej szczegółowych informacji na temat 

sprzedaży budynku mieszkalnego przy ul. Kiełczygłowskiej w Widawie. 

W odpowiedzi na prośbę radnych Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż wspomniana nieruchomość 

została zbyta na rzecz dotychczasowych najemców. Następnie zaznaczyła, iż pozostaje 

jedynie kwestia jednego lokalu, za którego płatność będzie uiszczana w ratach. 

 

Ad. 2 

W toku dalszego posiedzenia Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z treścią 

sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 

2013 rok. Przedmiotowy dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 3 

W kolejnym punkcie obrad jako pierwsza głos zabrała radna J. Kozieł, która zapytała o dalszą 

budowę chodnika w miejscowości Zawady. Zaznaczyła również, iż dotychczas wybudowany 

odcinek nie tylko wzbogacił walory estetyczne wioski ale również w znacznym stopniu 

poprawił bezpieczeństwo mieszkańców. Ponadto dodała, iż położenie w dalszej części kostki 

zwieńczy rozpoczęte działania. 

Odpowiedzi na powyższe zapytanie udzielił Pan Jerzy Sylwester Woźniak – Wójt Gminy, 

który zaznaczył, iż kwestia kontynuacji budowy chodnika została już uzgodniona i będzie to 

zrealizowane. Następnie dodał, iż termin wykonania tego zadania nie jest jeszcze określony, 

gdyż zależy to w znacznym stopniu od warunków atmosferycznych a tym samym realizacji 

dotychczas zaplanowanych działań. 



Jako kolejny głos zabrał radny M. Janiak, który zapytał o zagospodarowanie terenu na tzw. 

„Kurhanie” oraz ograniczenia wjazdu na drogę, którą uczęszczają dzieci do szkoły, gdyż 

kierowcy niejednokrotnie ignorują również ograniczenia prędkości. 

W odpowiedzi na powyższe pytanie oraz uwagi radnego M. Janiaka Wójt Gminy zaznaczył, 

iż również jego zdaniem należy tam przeprowadzić pewne działania, gdyż chodzi przede 

wszystkim o bezpieczeństwo dzieci. Ponadto wyjaśnił, iż kwestia ta zostanie wyjaśniona 

w miesiącu marcu, jak tylko wyklaruje się sytuacja finansowa gminy i będzie można określić 

za jaką kwotę i jaki zakres prac będzie można tam przeprowadzić. 

Następnie radna J. Kozieł zwróciła się z zapytaniem o plany budowy chodnika 

w miejscowości Chociw przy drodze wojewódzkiej. 

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie Wójt Gminy wyjaśnił, iż z jego informacji 

wynika, że zamiary budowy są ale to jeszcze nic pewnego, gdyż nie ma na to jeszcze 

dokumentacji. 

W toku dalszych obrad członkowie Komisji podjęli temat dróg gminnych zwracając się do 

Pana Dariusza Michniewskiego – Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych 

o wyjaśnienia kwestii utrzymania stanu bezpieczeństwa w okresie zimowym. 

W odpowiedzi na powyższe Pan Michniewski poinformował, jaki materiał jest używany do 

posypywania dróg oraz jaki zakres innych czynności prowadzony jest w celu poprawy stanu 

jezdni oraz chodników. 

 

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 


