
Protokół nr 34/10
z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów

odbytego w dniu 29 kwietnia 2010 r.

Kolejne  posiedzenie  Komis ji ds. Budżetu  i  Finansów otworzyła Pani Elżbieta Rybak –
zastępca przewodniczącego Komis ji, która na wstępie swego wystąpienia powitała radnych oraz
Pana  Skarbnika.  Następnie  stwierdziła  kworum  niezbędne  do  obradowania  i  przedstawiła
proponowany na dzisiejsze posiedzenie porządek obrad, który przedstawia się następująco:

1. Przegląd posiadanego mienia gminnego i zakresu jego wykorzystania - posiedzenie 
     wyjaz dowe. 
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  z głaszano żadnych uwag,
protokół został przyjęty jednogłośnie.
W  związku  z  realizacją  dzisiejszego  porządku  obrad,  Komisja  udała  się  na  bazę do  ZUK-u
mieszczącej się przy ul. Kiełczygłowskiej. 
Kierownik ZUK -u Pan Lisowski oznajmił, że hala jest duża, w związku z tym wiele sprzętu może
być garażowane. W toku dalszej wypowiedzi poinformował, że po wyprowadzeniu się z budynku
dawnego użytkownika - Pana Ludwiczaka zostały porobione niezbędne uszczelnienia, zbudowana
została ścianka działowa, która spowodowała wydzielenie mniejszego pomieszczenia do którego w
okresie zimowym wstawiany jest piec i wszelkiego rodzaju prace naprawcze są tam wykonywane. 
Kontynuując  Pan Lisowski wskazał, że były  użytkownik - Pan Ludwicz ak przyjeżdża i po kolei
zabiera swoje  wyposażenie,  np. zabrał podstację  i grozi, że będzie przyjeżdżał i zabierał bojler
elektryczny i inne. 
W tym miejscu członkowie stwierdzili, że wszelkie sprawy powinny być uregulowane w protokole
zdawczo - odbiorczym. 
W odpowiedzi na powyższe Pan Lisowski poinformował, że wzywany Pan Ludwiczak nie stawia
się w terminach wskazanych na podpisanie  protokołu zdawczo - odbiorczego, w związku z tym
oznajmił, że w sytuacji, gdy Pan Ludwiczak znowu przyjdzie coś zabrać,  on wezwie Policję.  
W toku dalszej  wizytacji Kierownik Lisowski  pokazał sprzęt nieużytkowany  już  przez  Zakład,
który należałoby sprzedać,  tj. ciągnik, pelikan, zamiatarka i przyczepa. Ponadto Kierownik wskazał
Komisji wydzieloną część hali, w której umieszczona jest krajzega do cięcia drzewa.  
Ponadto  w wyniku przeprowadzki,  zdaniem  Kierownika  Lisowskiego  polepszyło się  zaplecze
sanitarno techniczne, gdyż jest w budynku wydzielona część sanitarna oraz część kuchenna. 
W tym miejscu  Przewodniczący  Komisji  - Pan Płóciennik  wskazał, że dobrym  rozwiązaniem
byłoby odizolować od reszty budynku pierwszą halę i zrobić w niej ogrzewanie. Takie rozwiązanie,
zdaniem radnego Płóciennika stworzyło by lepsze warunki pracy na hali w okresie zimowym. 
Następnie Kierownik Lisowski poinformował komisję,  że ZUK zabiega  o to, aby w przyszłości
zorganizować własną drogę  dojazdową do hali. Dodał, że obecnie ZUK korzysta z  uprzejmości
właściciela stacji paliw  i przejeżdża przez jego plac.  
Na zakończenie wizytacji Zakładu Usług Komunalnych Komisja stwierdziła, że obecne warunki dla
sprzętu  oraz  pracowników  są  o  wiele  lepsze  od  warunków  panujących  w  pomieszczeniu
wynajmowanym od GS.  
W związku z  brakiem  dodatkowych pytań  i  wyczerpaniem  tematyki dzisiejszego  posiedzenia,
Przewodniczący Komisji Pan Płóciennik podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął
kolejne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów.
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