
Protokół Nr 9/14 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

odbytego w dniu 18 lutego 2014 r. 

 

Kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył 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. Kontrola przeprowadzonych w 2013 roku przetargów. 

2. Zapoznanie się z planami inwestycyjnymi na 2014 rok. 

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 

Realizując porządek obrad Przewodniczący poprosił Pana Sylwestra Woźniaka – pracownika 

Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych, który przedstawił wykaz 

przeprowadzonych w 2013 roku przetargów, informując jednocześnie o ilości złożonych ofert 

oraz wynikach wyboru wykonawcy. Wykaz stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przy 

okazji omawiania efektu przetargu na zadanie dotyczące remontu strażnicy OSP 

w Restarzewie Cmentarnym zaznaczył, iż zmienił się wykonawca, gdyż pierwotnie 

wytypowana firma przekazała pismo informujące o odstąpieniu od realizacji tego 

przedsięwzięcia. Następnie dodał, iż nie będzie ogłaszany kolejny przetarg na wykonanie 

wspomnianego zadanie ponieważ brana jest kolejna na liście firma. W toku dalszej 

wypowiedzi wyjaśnił, z jakich środków dofinansowany będzie zarówno remont OSP 

w Restarzewie, jak również Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie a także 

o terminie realizacji tych przedsięwzięć. 

Następnie głos zabrała radna J. Kozieł, która zapytała o odwodnienie terenu działek 

w Chociwiu. 

W odpowiedzi na powyższe Pan Woźniak zaznaczył, iż nastąpiła zmiana pozwolenia na 

budowę. Ponadto dodał, iż jak tylko będą już fundusze na realizację tego zadania, to zostanie 

ogłoszony przetarg. Kontynuując wyjaśnił, jaki zakres prac obejmowałaby realizacja tej 

inwestycji. 

Jako kolejny głos zabrał radny M. Janiak, który zapytał, czy konieczne jest odwodnienie drogi 

biegnącej od przystanku PKS w Widawie w kierunku drogi wojewódzkiej. 

Odpowiadając na powyższe Pan Woźniak wyjaśnił, iż projekt obejmuje również realizację 

odwodnienia. 

Następnie ponownie zabierając głos radny M. Janiak zwrócił się z zapytaniem dotyczącym 

budowy chodnika na odcinku od szkoły do przystanku PKS. 

W odpowiedzi na to pytanie Pan Woźniak wyjaśnił, iż nie zostały na ten cel zabezpieczone 

w budżecie środki pieniężne. Ponadto dodał, iż jak tylko będą fundusze to zostanie zlecone 

wykonanie projektu a po zgromadzeniu kompletu dokumentacji będzie można ogłaszać 

przetarg na wykonawstwo. Na zakończenie zaznaczył, iż aby móc ogłosić przetarg na 



jakiekolwiek zadanie w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć w budżecie środki na jego 

realizację. 

 

Ad. 2 

W toku dalszych obrad wywiązała się dyskusja dotycząca zadań inwestycyjnych, jakie są 

realizowane na terenie gminy. W trakcie tej polemiki radni zgłaszali propozycje innych 

działań jakie, ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w najbliższym czasie. 

Następnie Pan Woźniak zapoznał zebranych z planem nakładów na inwestycje na 2014 rok, 

który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ponadto zaznaczył, jakie w najbliższym 

czasie będą podejmowane działania odnośnie realizacji poszczególnych inwestycji. W toku 

dalszego wystąpienia zaznaczył, iż priorytetowym zadaniem jest budowa sieci wodociągowej 

w miejscowości Siemiechów oraz Kolonia Ochle. Ponadto poinformował, iż na realizację 

powyżej wspomnianego przedsięwzięcia złożony zostanie wniosek o przyznanie pomocy 

w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie 

gospodarki wodno – kanalizacyjnej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(PROW) na lata 2007-2013. 

 

Ad. 3 

W punkcie dotyczącym spraw bieżących i różnych jako pierwszy głos zabrał Jerzy Sylwester 

Woźniak – Wójt Gminy, który poinformował, iż czynione są uzgodnienia odnośnie 

wytyczenia trasy XXV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego, który odbędzie się 2 lipca. 

Następnie głos zabrał radny M. Janiak, który poinformował, iż w miesiącu maju planuje 

zorganizowanie festynu połączonego z rozgrywkami piłkarskimi. 

W powyższym temacie wywiązała się krótka dyskusja w trakcie, której radny poinformował, 

jakie jeszcze atrakcje planowane są na wspomnianą imprezę. Z kolei pozostali członkowie 

komisji podpowiadali co można byłoby jeszcze wprowadzić w program tych uroczystości. 

Na zakończenie głos zabrał Wójt Gminy, który zaznaczył, iż na obchody związane z Dniem 

Dziecka ponownie będą atrakcje „Figloraju”, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem 

w trakcie ferii zimowych. 

 

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 


