
Protokół Nr 12/14 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

odbytego w dniu 20 maja 2014 r. 

 

 

Następne 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. Analiza wysokości taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowy odbiór ścieków 

na terenie gminy. 

2. 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 tematu związanego z wysokością taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za 

zbiorowy odbiór ścieków poproszony został Pan Dariusz Michniewski – Kierownik 

Gminnego Zakładu Usług Komunalnych. 

W pierwszej kolejności poinformował on zebranych, iż w dniu 21 marca br. złożył do Wójta 

Gminy wniosek o zatwierdzenie proponowanych taryf zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za 

zbiorowy odbiór ścieków. Następnie zaznaczył, iż wspomniane stawki oraz opłata 

abonamentowa nie uległy zmianie jednakże wprowadzona została nowa dodatkowa grupa 

obejmująca mieszkańców miejscowości Korzeń, dla których woda jest dostarczana z Gminy 

Burzenin. W toku dalszej wypowiedzi przedstawił rodzaj cen oraz wysokość poszczególnych 

stawek. Na zakończenie poinformował zebranych, iż nowe stawki obowiązywać będą od dnia 

1 czerwca. 

Następnie głos zabrała radna J. Kozieł pytając o stawki za ścieki dowożone z gospodarstw 

indywidualnych a mianowicie, czy one również pozostają na niezmienionym poziomie. 

W odpowiedzi na powyższe Pan Michniewski raz jeszcze podkreślił, iż nie uległy one 

zmianie. 

W toku dalszych obrad wywiązała się dyskusja dotycząca kosztów, jakie ponoszone są na 

utrzymanie przepompowni a zwłaszcza awarii. W trakcie tej polemiki Kierownik Gminnego 

Zakładu Usług Komunalnych zaznaczył, iż w większości najwięcej uszkodzeń występuje 

w związku z tym, iż wiele rzeczy trafia do ścieków powodując awarie urządzeń. 

 
Ad. 2 

W kolejnym punkcie radni podjęli temat związany z remontami dróg gminnych. W trakcie 

tych rozważań Pan Michniewski wyjaśnił zebranym, jaka ilość materiału nawieziona została 

w celu utwardzenia drogi na odcinku Zawady-Chrusty. 

W toku dalszych obrad przedyskutowano również temat związany z wandalizmem na 

przystankach oraz zniszczeniach oraz kosztach napraw. Ponadto radny M. Janiak zgłosił 



konieczność wstawienia przy drodze w okolicach szkoły w Widawie znaku ograniczającego 

tonaż, gdyż wiele aut ciężarowych wjeżdża w tą uliczkę i to z dość dużą prędkością. 

Na zakończenie na prośbę Przewodniczącego Komisji Pan Michniewski przedstawił 

harmonogram zadań zaplanowanych na najbliższe dni jakie będą wykonywane przez 

kierowaną przez niego jednostkę. 

 

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 


