RADA GMIMY FSARY

42-512 Psary, ul Malinowicka 4

Protokol Nr 22/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 12 maja 2008r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbylo si? w Urz?dzie
w Psarach. Rozpocz?lo si? o godz. J4.30.
W posiedzeniu uczestniczyto 4 czlonkow Komisji:
1. P. Jacek Gwozdz
Przewodniczacy Komisji,
2. P. Teresa Kosmala Gasior
Czlonek Komisji,
3. P. Maigorzata Pasek
Czlonek Komisji,
4. P. Malgorzata Sobieraj
Czlonek Komisji

Gminy

oraz

P. Janusz Majczak

-

P. Jacenty Kubica

-

Zast?pca Wojta,

Przewodmczacy Rady Gminy.

Na posiedzeniu nieobecny by* P. Remigiusz Olesiriski.

Posiedzenie prowadzil P. Jacek Gwozdz - Przewodniczacy Komisji. Przedstawil
porzadek posiedzenia, ktory przewidywal:

1. Analiza gospodarowania mieniem komunalnym oraz gruntami - sprzedaz
dziatek na tzw. ,,czerwonym kamieniu",
2. Kontrola
zabezpieczenia
mienia
komunalnego
w
jednostkach
organizacyjnych gminy Psary,

3. Sprawy biezace.

Adi

Przewodniczacy
Komisji
P.
Jacek
Gwozdz
wyjasnit,
iz wst?pnie planowano
posiedzenie wyjazdowe do Zakladu Gospodarki
Komunalnej w Dabiu, ale zostalo przelozone na II poftocze zgodnie z planem
pracy Komisji Rewizyjnej.

Poinformowal, ze cztonkowie Komisji otrzymali informacj? od P. Zast?pcy
Wojta, wi?c rozpocz^to posiedzenie.

Sprzedaz

gruntow

w

tzw.

,,czerwonym

kamieniu1'

rozpocz^la

si?

w grudniu 2007r.

P. Przewodniczacy poinformowaJ ze 4 dzialki zostaty sprzedane w 2007r.
(17.12.2007r. - przetarg). La^czna kwota netto ze sprzedazy tych dziatek
wyniosla 449.460,00 zl. Nabywcy jednej z dzialek w zwiazku z zaistniaiymi
trudnosciami fmansowymi wycofali si? z zakupu dziatki. Odbyt si? II przetarg

(26.03.2008r.)Wykmiono nabywcow 4 dziatek. Umowy sprzedazy zostana,
sporza^dzone w maju i czerwcu br. La^czna kwota netto, ktora zostanie iizyskana
w wyniku sprzedazy wyniosla 451.000,00 zl.

Na uzbrojenie tych dziatek zostala wydana kwota 8 784 zl - na opracowanie
,,koncepcji zasilania w energie_ elektryczna^; na opracowanie projektow pod
budow? infrastruktury w 2008r. planuje si? wydatkowac nastepuja.ce kwoty:
1. projekt na budow? infrastruktury wodociaj^owej:
40 882 zl

2. projekt nabudowe_ infrastruktury drogowej:
3. projekt zasilania w energie_ elektryczn^ (I etap):

54 323 zl
20 740 zl.

P. Jacek Gwozdz - Przewodnicza^cy Komisji zapytal czy pieniqdze sa^ juz
zaplacone.
Zast^pca Wojta wyjasnil, ze koncepcja jest juz zaplacona, lecz sa_
problemy z uzyskaniem warunkow ze strony ENION-u. Do tej pory wykonano
na ul. Kolejowej dokumentacj? zwalniaja_ca^ z 10% oplaty przyfa^czeniowej.
P. Jacek Gwozdz zapytal czy w 2008r. bedzie ogloszony przetarg na dzialki.

Zast^pca Wojta objasnil, ze przetarg na dzialki bedzie w najblizszym czasie
i w sumie 68 dzialek jest do sprzedania.
P. Malgorzata Pasek zwrocila si? z zapytaniem czy brana jest koncepcja
obnizenia ceny dzialek w przetargu.
Janusz Majczak - Zast^pca Wojta uzasadnil, ze takie dzialanie jest
niemozliwe, aczkolwiek mozna obnizyc cene_ w II przetargu o symboliczn^ 1 zl.
P. Teresa Kosmala - Ga^sior zadala pytanie dotyczace kwestii sprzedazy
szkoly w Gola^szy.
Zast^pca Wojta wythimaczyl, ze szkola jest w dzierzawie.
P. Przewodniczq.cy objasnil, iz cz?sc mieszkahcow jest przeciwna sprzedazy,
Rada Solecka jest za tym aby szkola zostala sprzedana, lecz nie ma
zainteresowania tym obiektem.
P. Malgorzata Pasek wystapila z propozycja. przeslania oferty hurtowni
suplementow diety ,,Wallmark" z B?dzina, ktora jest zainteresowana kupnem
obiektu lub jego dzierzawa^ w zwiazku z czym takq. ofert? mozna przedstawic
tejze hurtowni.
Wobec braku pytan przystapiono do nast^pnego punktu posiedzenia.

Ad.2.

Przewodnicza^cy Komisji - P. Jacek Gwozdz poinformowal, ze wszyscy
Czlonkowie Komisji otrzymali informacje odnosnie zabezpieczenia mienia od
nastepuja^cych instytucji:
1. Zespol Obslugi Szkol i Przedszkoli

2. Zaklad Gospodarki Komunalnej
3. Gminny Osrodek Kultury

4. Biblioteka Publiczna w Psarach
5. Osrodek Pomocy Spotecznej.
P. Janusz Majczak przedstawit, w jaki sposob jest zabezpieczony Urzad
Gminy w Psarach.

Budynek Urz?du Gminy ochrania, dozoruje firma ,,Renoma" zwiazana
z ochrona^ osob i mienia; w sytuacji gdy nast?puje jakis ruch w okolicach okien
czy drzwi nast?puje powiadomienie bezposrednio do tej firmy.
Pozostale obiekty:

Budynek bytej Szkory Podstawowej w Golajszy Gornej
wynajmowany (najem dotyczy pomieszczeri swietlicy).

w

cze_sci

jest

Budynek byJej Szkory Podstawowej w Mali nowi each jest dozorowany przez
1 osob? z Malinowic na podstawie umowy zlecenia.
Przewodniczacy dodal, iz wszystkie jednostki organizacyjne gminy posiadaja^
jakies zabezpieczenia, jest to albo agencja ochrony ,,Renoma" z B?dzina, system
alarraowy, monitoring, czy tez drzwi antywlamaniowe.

Ad.3.

Przewodnicz^cy Rady - P. Jacenty Kubica przedstawii skarg§
mieszkahcow Gory Siewierskiej ktorzy nie zgadzaja. si? z uchwata^ dotyczaca^

sprzedazy dzialki w Gorze Siewierskiej przy zakladzie opiekuticzym.
Mieszkaricy dostarczyli dokumenty swiadczace o tym, iz dzialka ta kiedys byla
wlasnoscia^wsi.
Przewodnicza^cy wyjasnil, ze potrzebna b?dzie tu opinia P. Radcy.
P. Jacek Gwozdz wyjasniJ, iz rozmawial z P. Sekretarz i jezeli jest to
skarga na uchwa*e Rady Gminy, to Komisja Rewizyjna nie powinna si? tym
zajmowac.
Powinien
zaja^c
si?
tym
Wydziaf
Organizacji
Urz?du
Wojewodzkiego.
Przewodnicza^cy Komisji poprosil o wyjasnienie tego problemu
P. Sekretarz, ktora nie uczestniczyJa w Komisji.

P. Sekretarz po wyshichaniu pytania objasnila, iz Rada Gminy nie
rozpatruje skarg na siebie sama,. Rada moze przychylic si? do prosby i np.
uchylic uchwal?.

Natomiast w sprawie skargi to mieszkaricy na pewno cos pisali do Urz?du
Wojewodzkiego, gdyz Wydziat Audytu i Kontroli prosil Urza.d Gminy
o przeslanie tych uchwat. Od tego momentu jednak nie si? nie dzieje od strony
Urz?du Wojewodzkiego.
Przewodnicza^cy Rady Gminy - P. Jacenty Kubica poprosil o wyjasnienie,
jakie jest dziatanie Wojta by t? dzialk? sprzedac.

P. Sekretarz wyjasnila, ze uchwala data podstawy do wyceny dzialki i jezeli
b^dzie sprzedaz to na pewno w formie przetargu.
P. Pasek niepokoi fakt czy jest to grupa mieszkancow Gory Siewierskiej
ktora chce coma_c ta^ uchwal?, czy jest to ogol mieszkaricow. Wyjasnila tez, ze

pieniadze ze sprzedaiy dzialki zostalyby przeznaczone na G6r? Siewierska_ taki by! warunek.
P. Malgorzata Pasek proponuje zastanowic si$ nad powolaniem komisji
skladaja_cej si? z neutralnych radnych (np. policja, soltys, radny) ktora dalaby
mozliwosc poznania wizji mieszkancow.

Przewodniczacy Komisji - P. Jacek Gwozdz podsumowat temat skargi, iz
Komisja musi czekac na odpowiedz z Urz^du Wojewodzkiego oraz na opini?
P. Radcy.

P. Malgorzata Pasek poruszyia problem smieci w gminie. Zaproponowata
by zatrudnic osob^ bezrobotna^ ktora rano sprza.talaby smieci do kontenera; lub
zainstalowac kamery.
Przewodniczacy Rady Gminy zaproponowal, aby naklonic kazdego do
posiadania pojemnika. Mianowicie na 3300 umow z mieszkancami, ok. 1000
osob nie ma podpisanej umowy dotyczacej wywozu smieci.
P. Malgorzata Pasek proponuje by zrobic kontrol? mieszkaricom, ktorzy
nie maja^ podpisanej umowy, skJadaja^ca^ si? np. z softysa, policjanta, radnego,
pracownika Urz^du Gminy. Osoby ktore nie b^da, miaty takiej umowy dostana,
termin na jej zawarcie; ewentualnie gmina moze zawrzec taka^ umowe np.
z Interpromexem za danego delikwenta; radni ustalaj^ maksymalna. stawk?
wywozu smieci i naliczaja, wg tej stawki.
W trakcie trwania posiedzenia Komisji P. Wqjt poinformowat, ze
P. Bitejczuk nie jest juz zainteresowana zakupem dzialki i b^dzie przygotowany
projekt o uchyleniu uchwaly w sprawie sprzedazy dzialki.
Przewodniczacy Komisji wobec wyczerpania tematu zakoriczyl obrady.
Na tym posiedzenie zakoiiczono.

Podpisv czlonkow Komisji:
1. P. Jacek Gwozdz

2. P. Teresa Kosmala - Ga^sior -

TJ.

3. P. Malgorzata Pasek
4. P. Matgorzata Sobieraj

Protokot sporzajdzila:
Katarzyna Mucha
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