RADA QMinY PSARY
42-512 Psary, ul Malinowicka 4

ROIV-0063-3-9/08

ProtokolNr 25/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 9 wrzesnia 2008r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyto si? w Urz^dzie Gminy w Psarach. Rozpoczejo si?
o godz. 14:30 i trwalo do godz. 15.45.
W posiedzeniu uczestniczyto 4 czlonkow Komisji:
1.

Pan Jacek Gwozdz

-

Przewodniczacy Komisji,

2.

Pan Remigiusz Olesinski

-

Czlonek Komisji,

3.

Pani Teresa Kosmala - Gasior

-

Czfonek Komisji,

4.

Pani Malgorzata Sobieraj

-

Czlonek Komisji,

oraz

Pan Jacenty Kubica

Przewodniczacy Rady Gminy Psary,

Pani Monika Pasamonik - Radecka

Kierownik Referatu Finansow,

Pan Jerzy Wyporski

Dyrektor Zakladu Gospodarki Komunalnej.

Nieobecna Pani Malgorzata Pasek. Posiedzenie prowadzil Pan Jacek Gwozdz - Przewodniczacy
Komisji Rewizyjnej, ktory powital zebranych gosci. Poprosil o zabranie gtosu Pani^ Monik?
Pasamonik - Radecka_.

Pani Kierownik Referatu Finansow, przedstawila informacj? na temat analizy sciqgalnosci
podatkdw za I polrocze 2008r.

Podatek od osob fizycznych jest dzielony na podatek od:

meruchomosci, rolny, lesny, od srodkow transportowych. Razem z zalegiosciami przypis na 2008r.
podatku od meruchomosci wynosi

1.109 614,00 zt.; z czego do Urz?du Gminy wplynejo

623 612,00 zl. - co stanowi 49% calych naleznosci, w tym 39 928 zl. zalegloSci. Podatek rolny,
zaleglosci razem z przypisem wyniosl 312. 302,00 zl., do Urze.du wpryn?lo 199.351 47,00 A., czyli
62%. Jesli chodzi o podatek lesny, saldo zaleglosci razem z przypisem na 2008r. wynosi 1081,30

zl., do Urz?du wpryn?lo 598,54 zl., co stanowi 56%. Podatek od srodkow transportowych, przypis
wraz z zalegiosciami wynosi 159,966 zl., do Urze^du Gminy wptyn^lo 59.580 zl. czyli 38%.
W przypadku osob prawnych, podatek dzietimy na: podatek od nieruchomosci, rolny, le^ny, od

srodkow transportowych.

Podatek

od nieruchomosci, przypis wraz z zalegiosciami wynosi

931.859,00 zl., do Urz?du Gminy wph/nelo 462,810 zt., co stanowi 51%. Podatek rotny, przypis

wynosi 34.865,07 zl., do Urz?du Gminy wplyn?lo 18.618,00 zl., tj. 54%. Jesli chodzi o podatek
lesny, wymiar podatku na 2008r. wynosi 7.523,00 zl.; z czego wplacono do urz?du Gminy 3802,00
zt., tj. 51%. Podatek od srodkow transportowych, przypis wraz zaleglosciami wynosi 13.505,00 zl,
do Urz?du Gminy wplynelo 9.469,00 zl., co stanowi 63%. Pani Monika Pasamonik - Radecka
poinformowala, iz ogolna sciajalnosc podatk6w wynosi 51%. Na wszystkie zaleglosci wystawione
zostaly 552 upomnienia i 147 tytulow wykonawczych. Pani Kierownik dodala, iz naleznosci sa^
sci^gane na biezqco przez organy egzekucyjne.
Pytanie zadal Pan Remigiusz Olesinski, ktory zapytal, czy opoznienia, zalegtosci z oplatami

sa. wynikiem jednych i tych samych osob i wynikaja^ one z nie pilnowania terminu, czy z trudnej
sytuacji materialnej osob.

Pani Monika Psamonik - Radecka wyjasnila, iz z reguly sq. to osoby powtarzajace si?, ktore
zapominajq. placid w terminie, lub posiadaja. trudna^ sytuacj? materialna^. Osoby takie skladajq.
podanie o umorzenie podatku i cz?sciowo te podatki sa^ umarzane, ale tylko tym osobom, ktore

kwalifikuja. si? do otrzymania pomocy spolecznej. Po przeprowadzeniu wywiadu srodowiskowego
przez Osrodek Pomocy Spolecznej, gdzie jest wymagany wymog, by na jednego czlonka
przypadalo ok. 300 zl.

Pan Remigiusz Olesinski nadmienil, iz spotykamy si? tez z takimi osobami, ktore ,,nie moga^
zwiajzai konca z koncem", z sytuacja. losowa..

Pani Monika Pasamonik - Radecka objasnila, iz zawsze wystejmje jaka^ forma pomocy.
Mianowicie, albo umorzenie podatku, rozlozenie na raty, czy przesuni?cie terminu platnosci.
Pan Remigiusz Olesinski kontynuujac, dodal, iz trzeba sci^gac naleznosci, lecz nie za
wszelka, cen?.

Pani Monika Pasamonik - Radecka nadmienila, iz bywa tak, ze u niektorych osob nie ma
z czego sciajmajS naleznosci, gdyz maja. taki maly doch6d.

Pani Malgorzata Sobieraj zapytala, czy w takim razie osoby takie, nie starajq_ si? o pomoc
z Osrodka Pomocy Spolecznej.

Pani Monika Pasamonik - Radecka poinformowala, iz jesli takie osoby si? kwalifikuja. do
otrzymania pomocy, to pracownicy Osrodka podpowiadaja^ im, co mog^. zrobic, by tak^ pomoc
otrzymali.
Przewodniczacy Komisji - Pan Jacek Gwozdz zadal pytanie odnosnie 38% sci^galnosci
podatkow od srodkow transportowych; jest to jedyny mniejszy %.
Pani Monika Pasamonik - Radecka wyjasnila, ze jest to najwyzszy kwotowo podatek. Sa_
2 raty podatku. Dodala, iz podatek od srodkow transportowych jest wplacany bez wezwania do

zaptaty. W przypadku podatku od nieruchomosci, osoby dostaja^ decyzje, gdzie maja^ wyznaczone

terminy do zaplaty. Natomiast, jesli chodzi o podatek od srodkow transportowych, ludzie sami
sktadaja^ deklaracje i wpiacaja, naleznosci do 15.02 i do 15.09. Podatek ten, jest od kilku Iat na tym
samym poziomie i jest to wysoki podatek.

Przewodniczacy Komisji - Pan Jacek Gw6zdz zapytal zebranych, czy sa_ jakies pytania.
Wobec braku pytari, przystapiono do omawiania kolejnego tematu.

Ad,2.

Przewodniczacy Komisji poinformowaf, it czlonkowie Komisji otrzymali informacje
z Zakladu Gospodarki Komunalnej na temat zaopatrzenia mieszkancow w wod? za I poirocze
2008r.

Glos zabral Pan Jerzy Wyporski - Dyrektor ZGK, ktory poinformowal, iz Zaklad zajmuje
si? dostawa^ wody na terenie gminy Psary. Dostarczana jest ona z 3 wlasnych ujec, mianowicie
z Dabia - SD1, z Gory Siewierskiej, z Malinowic - SM4 wraz ze Stacj% Uzdatniania wody. To
ujecie dostarcza cale zapotrzebowanie wody na gmin^. Jesli chodzi o scia^alnosc oplat za zuzycie
wody,

to

ZGK

dochodzi

swoich

praw

do

zaplaty

w

sposob

okreslony

w

przepisach

ustawodawczych. tacznie wystosowano 544 szt. wezwan do zaplaty kontrahentom zalegajacym
z piatnosciami z tytutu zuzycia wody. Generalnie taki okres rozliczeniowy wynosi ok. 2 - 3
miesi^cy. Do dhiznikow nie reagujq.cych na wezwania do zaplaty, stosuje si$ tzw. wezwania pod
rygorem odciecia dostawy wody - ,,ostateczne wezwania do zaplaty". Wezwan takich byto 40 szt.

Stan wymagalnych naleznosci ZGK wynosi 64.765 zl.; tj. 6 - 7 % sprzedazy. Pan Dyrektor dodal,
ze w przedstawionym materiale zostato przedstawione zadhizycie w rozbiciu na poszczegolne
solectwa. Dodal, iz jesli chodzi o ,,zaklady" to CPR zalega z 1 faktura, do zaplaty.
Przewodniczacy Komisji zapytat o odci?tq. wod?.
Pan Dyrektor ZGK wyjasnil, iz jest to odci^ta woda wraz z niezaplaconymi dlugami. Sa^to

niewielkie kwoty, w kilkunastu miejscach, u kilku osob, kt6rzy maja^ problemy finansowe.
Pan Jerzy Wyporski kontynuujajc przedstawit, iz usuni^to 55 szt. awarii wodomierzy, w tym 25 szt.

wodomierzy wymieniono na nowe. Zamontowano 74 szt. wodomierzy u nowych odbiorcow wody,

17 szt. u odbiorcow ryczartowych, a 332 szt. wodomierzy zlegalizowano z wygasla^ cech^
legalizacyjnaj czyli ok. 90%. Ogolem zamontowano 448 szt. wodomierzy, gdzie pozostalo 219 szt.
do zamontowania u odbiorcow w poszczegolnych solectwach.
Pani Teresa Kosmala - Ga^sior zapytala, czy mozna si? spodziewac iz,

ryczatty zostana^

zlikwidowane.

Pan Jerzy Wyporski wyjasnii, iz to zadanie zostalo przesuni^te w czasie, z uwagi na remont
wodociqgu na ulicy Granicznej. Uzupetnil, iz jesli chodzi o 219 szt. wodomierzy do zamontowania,

to najwiecej jest w Sarnowie oraz tam gdzie jest wymog zainstalowania studzienki.
Pan Remigiusz Olesinski nawiazal do zaleglosci optat w Malinowicach (2.600 z\, osiedle
Malinowice 3.118 zt.).

Pan

Jerzy

Wyporski

objasnii,

iz

s^

to

indywidualni

odbiorcy.

Bogate

osiedle

gdzie posiadaj%wysokie faktury.

Pan Remigiusz Olesinski: wiekszosc radnych zadecydowata, iz cena za m3 sciekow to ok. 10
zl.

Pan Jerzy Wyporski odpowiedzial, iz obecnie wynosi 7,80 zt. Cena wynika z faktu, ze
osiedle jest niewielkie. Najwieksze koszty s*t w amortyzacji. Jest to pierwsza taryfa ustalona na
zasadzie planowania poniesionych kosztow. Pozostate koszty to: dostawa energii, oczyszczanie
sciekow, wywoz nieczystosci, gdyz musi bye 2 razy w miesiacu opr6zniana studzienka, poniewaz
scieki spfywaja^ do tej studni. Wszystkie te osady musza, bye wywiezione i to jest wlasnie ta ushiga,
ktora. wykonuje Pan Bochenek.Wywozi 2 razy w miesiacu po 10 m3 samych osadow. Kiopot jest
w tym, iz ludzie rozne rzeczy wyrzucaja^.

Pan Remigiusz Olesinski nadmienil, iz czas usprawmc prac? i zalozyc mechaniczne sito,
separator, ktory zbiera grabsze rzeczy, ktore s^ wrzucane.

Pan Dyrektor uzupeinit, iz aktualnie jest taka akcja, ilosc sciekow jest obliczana z ilosci
zuzytej wody. Niektorzy zaktadaja^podliczniki, ktore zmniejszaja_zaplate.
Pan Remigiusz Olesinski dodal, iz do strumyka, ktory ptynie w okolicach osiedla sa_
wrzucane Scieki z oczyszczalni.

Pan Jerzy Wyporski wyjasnit, iz to zapewne chodzi o ,,Pagor".

Pan Remigiusz Olesinski nadmienil, iz jesli dalej b?dzie si? wrzucac Scieki na ciek, to
pojawi si§ tam straszny fetor.

Pan Dyrektor ZGK odpowiedzial, iz fetoru nie b?dzie, gdyz jest tam oczyszczalnia sciekow.
Poza tym sa_ robione badania, przynajmniej 4 razy w roku.
Przewodniczacy Komisji - Pan Jacek Gwozdz odniosl si? do informacji - tabeli gospodarstw
na ryczafcie (brakujacych wodomierzy), odnosnie jednocyfrowych pozyeji, typu np. Malinowice 2 szt, Strzyzowice - 5 szt., Da.bie - 5 szt.

Pan Jerzy Wyporski wytfumaczyl, iz to sa^ te trudne przypadki, gdzie czekamy na budowe.
studzienek.

Przewodniczacy

Komisji

zglosil

nieformalny

wniosek,

by

pojedyncze

przypadki

wyeliminowac z tabeli i wtedy z wi?ksza_ uwaga^ bedzie si? nadzorowac solectwa z wi^ksza, liczba_
brakujacych wodomierzy.

Pan Jerzy Wyporski odpowiedziat, iz takze chcialby wyeliminowac te pojedyncze sztuki,

lecz aktualnie sytuacja si? zatrzymala z uwagi na remont, ktory chcemy skoriczyc w tym roku.
Pan Jacenty Kubica - Przewodniczacy Rady Gminy, zapytai o ,,zaklady", ktore pojawily si?
w notatce.

Pan Jerzy Wyporski wyjasnil, iz nie jest w stanie odpowiedziec na to pytanie.

Pani Malgorzata Sobieraj nawiazala do duzej liczby gospodarstw na ryczalcie w niekt6rych
solectwach, np. w Preczowie, Grodkowie, czy w Gorze Siewierskiej.

Pan Dyrektor ZGK wyjasnil, iz taka duza liczba gospodarstw w Psarach czy Sarnowie jest
spowodowana faktem, iz solectwa te, zostaly odlozone na koniec akcji montazu wodomierzy.
Pani Malgorzata Sobieraj uzupemila, iz nie mozna porownywac Psar do Preczowa, gdyz
Preczow jest malym solectwem.

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej przedstawil, iz w dalszej cz?s"ci informacji, znajduje

si?

analiza jakosci

wody

dostarczanej

mieszkaricom,

badana przez

stacj?

sanitarao -

epidemiologiczn^. W kolejnym punkcie materiahi dysponujemy informacja, na temat sredniego
ujecia wody w I poiroczu 2008r. Wydobycie wody w solectwie Dqbie to 350 mVdob?, w G6rze

Siewierskiej - 523 mVdob?, natomiast w Malinowicach wynosi 2224 m'/dobe. W dalszej cze_sci
materiahi zostaly zaprezentowane straty wody oraz laczne wydobycie w rozbiciu na poszczeg61ne
miesiace, poczawszy od miesiaca stycznia do czerwca 2008r. Sprzedaz wody w I poiroczu 2008r.
wyniosta 300,291 m3, wydobyto 557,244 m3.
Pan Jerzy Wyporski uzupelnil temat, iz nigdy nie osi^gnie si? 100% sprzedazy wody

i wydobycia, poniewaz odczyty na uj?ciach sa^ co miesiac, a inkasent wykonuje odczyty w innych
terminach. Nie ma odczytu jednoczesnego. Jest 3500 odbiorcdw do ktorych chodzi si? okresowo
i juz wyst?puje roznica w bezwzgl?dnych cyfrach. Pan Dyrektor dodat, iz zaden dostawca wody nie
posiada idealnego rachunku. Jest to bla_d w analizie odczytow. Po drugie, cz?s"c wody, ktora^ gmina
zuzywa w postaci strazy pozarnych (na cwiczenia, za pobor wody do pozarow), ZGK nie obciaza.

Po trzecie, wyst?puje sporo awarii wykonywanych z dose duzym opoznieniem. Nast?pnie,
niedoktadnosc wodomierzy, nieszczelnosc sieci. To sa_ wszystko sktadniki strat wody.
Pan Jacenty Kubica - Przewodniczacy Rady Gminy Psary nadmienU, iz bardzo duzo wody
,,przepuszczamy przez rurociagi". Zabudowanie licznikow u wszystkich odbiorcow nie jest

rozwiazaniem, gdyz jedna z gmin skorzystala z takiego rozwiqzania i okazalo si? iz ma jeszcze
wi?ksze straty. Pan Jacenty Kubica jako przykiad podal glown^. studni?, gdzie po legalizacji
okazato si? ze licznik odmierza jeszcze wi?cej wody.

Pan Jerzy Wyporski poinformowal, iz jest to wymog ustawowy, by legalizowad liczniki
male co 5 lat (61 miesiecy), a wi?ksze srednice co 4 lata (49 miesi?cy).
Pan Jacenty Kubica dodal, iz na terenie gminy Psary od poczatku gdy tylko prosimy

o analiz? z ZGK pojawiaja, si? straty rz?du 50 - 60%.

Pan Jerzy Wyporski wyjasnil, iz wczesniej gdy woda byla kupowana, rowniez pojawialy si?
duze straty. Dodal, iz sprzedaz wody na zewnatrz jest oplacalna.

Przewodniczacy Komisji - Pan Jacek Gwozdz zapytai, czy ulica Graniczna zostanie
zakonczona w tym roku.

Pan Jerzy Wyporski odpowiedzial, iz takie jest zalozenie. Na dzien 09.09 zrealizowano
750 m.

Pan Jacek Gwozdz zadai pytanie odnosnie Sarnowa i Preczowa, czy ZGK b?dzie
wykonawca^.

Pan Jerzy Wyporski objasnii, iz to zadanie zrealizuje wykonawca z przetargu. Dodal, ze

w projekcie na przyszly rok jest skonczenie drugiej cz?sci ul. Granicznej, w kierunku Strzyzowic,
oraz projekt wykonawczy na Dabie.

Pani Teresa Kosmala - Gasior zapytata Pana Dyrektora, jak ocenia stan rurocia^u
w Brz^kowicach G6mych,gdyz wyste_puja.tam cz^sto awarie.

Pan Dyrektor ZGK odpowiedzial, iz awarie wyst?puja. cze_sto, lecz aktualnie w planach jest
by ,,przylozyc si?" do Psar.

Przewodniczacy Komisj i

zapytai,

czy

ruroci^g

stary

na ul.

Granicznej

zostanie

rozmieszczony obok nowego.

Pan Jerzy Wyporski wyjasnil, iz albo ,,obok nowego rurociqgu, lub nad nim", w zaleznosci
jak pozwala na to miejsce.

Przewodniczacy Komisji zapytai czlonkow Komisji czy maja^pytania.

Pan Remigiusz Olesinski zapytai o sytuacj? glownej studni SM4, gdyz w wietu miejscach
woda wysycha, jak np. na Dabiu oraz na Chrobakowym. Dodat, iz ,,lustro wody i ztoze ocenia na 5
lat".

Pan Jerzy Wyporski wyjasnit, iz opinia hydrogeologa byla na 50 lat.
Pan Remigiusz Olesinski nadmienil, iz za 3 kwartaly opuszczono pomp? o 9m, natomiast
,,lustro wody byto na 15 m".

Pan Jerzy Wyporski objasnii, iz ,,odwiert jest do 40m, ale pompujemy do 16m".

Pan Remigiusz Olesinski uzupetnil temat, ze niektorzy mieszkancy ,,zalewaja_" studni?
szambem.

Pan Jacenty Kubica - Przewodniczacy Rady Gminy Psary dodat, iz taka sytuacja to system
naczyn pota^czonych.

Pan Jerzy Wyporski zaznaczyl, iz z taka sytuacja miala miejsce na ul.Szkolnej
w Malinowicach. Nie dokonca wiadomo, czy obie studnie nie s^ na tym samym zbiorniku. Miata

miejsce taka sytuacja, it na poczatku bylo bardzo mate zazelezienie, a przy pompowaniu okazalo
si?, ze poziom zelaza i manganu wzrastal. Hydrogeolog stwierdzil, iz to jest studnia prywatna,

odwiercona, niezabezpieczona odpowiednio, a na powierzchni terenu znajduja, si? utwory zelaza.
Niecka zelaza zaczela sciajjac zwiajzki zelaza do gl?binowego uj?cia.

Pan Remigiusz Olesinski zauwazyl, iz w latach, kiedy budowano Bory Malinowickie, woda
pochodzila z Podwarpia.

Pan Jacenty Kubica wyjaSnil, iz tamte wody sq. triasowe, dlatego to jest ta sama woda co
w Gorze Siewierskiej i nie trzeba tej wody czyscic.

Pan Remigiusz Olesinski nadmienil, ze ,jesli zas6b wody b?dzie si? zmniejszal, to taka
sytuacja jest wythunaczalna".

Pan Jerzy Wyporski odpowiedzial, iz studnie (woda) z Podwarpia mialy bye wlasnoscia.
Gminy, lecz Agencja Rynku nie wyrazila zgody.
Przewodnicza,cy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz zadal pytanie odnosnie studni
w Malinowicach, gdyz jest tarn zrobiony odwiert na 40m. Zapytal, czy ponizej 40m byly robione
badania.

Pan Jerzy Wyporski odrzekl, iz takie badania nie zostaly wykonane.

Pan Jacenty Kubica dodal, iz widnieje taki napis ,,glowny zbiornik wody pitnej", od
Zawiercia po Tamowskie Gory, gdzie w utworze znajduje si? woda.
Przewodniczaj:y Komisji zapytal radnych czy majq. pytania.

Pan Jerzy Wyporski - Dyrektor ZGK, podsumowal optymistycznie temat, iz w chwili
obecnej uj?cie - pozwolenie jest na 160 m/godz. Faktem jest, iz ,,tloczymy na 132 m". Jesli b?dzie
przybywac ludnos'ci, to trzeba b?dzie podniesc obecn% wydajnoic studni, lub dolozyi filtr.
Ewentualnie istnieje taka koncepeja, by utworzyc przy SM4 (przy szkole) kontenerowa. stacj?
uzdatniania wody.

Pan Remigiusz Olesinski wyjasnit, iz takie dziatanie jest nieoplacalne.
Pan Jacenty Kubica wspomniat iz, tarn gdzie obecnie znajduje si? studnia w Gorze

Siewierskiej, byla duzo wi?ksza wydajnosc; azeby zahamowac takie dzialanie zacementowalo cale
uj?cie. Dodal, iz prawdopodobnie zostal przythimiony przyplyw wody i nalezaloby odwiercii jeden
otwor i sprawdzic czy jest wydajnosc.
Pan Jerzy Wyporski objasnil, ze tarn znajduje si? wyplyw ze skarpy. ,,W tej chwili sa. to

2 studzienki, ktore zbieraja, male potoczki. Od studzienek jest ulozona rura, rurq. plynie do
zbiornika, ktory jest w stacyjee. Ze zbiornika 2 pompy pompuja, po 17,5m." Pan Dyrektor ZGK

nadmienil, iz gdy jest duzy naptyw wody to 2 pompy pracuj% lecz gdy ,,spada naplyw" to sa_
czujniki, napehiia si? powoli, pracuje 1 pompa i ona tloczy do wodocia^gu, kt6ry znajduje si? na ul.

Kosciuszki - fi 2OO.Tyle tej wody podaje ile posiada.

Pan Jacek Gwozdz zapytal czy zamkni?ta jest juz sprawa studni w Borach Malinowickich.
Pan Jerzy Wyporski odpowiedzial, iz sprawa jest zakonczona. Dodal, iz Pan Mularski nie
wyrazil zgody, argumentujac, ze ,,nie b?dzie wody kupowal od gminy".

Wobec braku pytan przystapiono do omawiania anafizy wykonania budietu za I pdtrocze
2008r.

Pani Maigorzata Sobieraj zapytaia czy wzieto pod uwag? wydatki na przewoz dzieci na
basen.

Pani Monika Pasamonik - Radecka wyjasnila, iz nie jest w stanie odpowiedziec na to

pytanie, gdyz zapewne chodzi o plany na 2008/2009, a przedstawiony material dotyczy analizy
budzetu za I polrocze 2008r.

Pan Jacenty Kubica odniost si? do zlego dowozu dzieci przez autobus szkolny.

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej poinformowaJ, iz mieszkaricy ul. Belnej napisali
pismo, ze autobus szkolny nie zabiera ich dzieci.

Pani Monika Pasamonik - Radecka objasnila, iz taki problem nalezy zglaszac Pani Dyrektor
ZOSiP

Pani Teresa Kosmala - Gasior nadmienila, iz nieprzejezdna jest droga na Dabiu Doliny
i Chrobakowym, ze wzgl^du na remont mostku.

Pani Monika Pasamonik - Radecka objasnila, iz zapewne jest jakis okreslony termin
zakoficzenia prac, z ktorego musza. si? wywiajzac.

Pani Maigorzata Sobieraj zapytaia, jak wygl^da sytuacja Przedszkola w Strzyzowicach.

Pani Monika Pasamonik - Radecka wyjasnila, iz do 20 wrzesnia rnaja, si§ zakoiiczyc prace
remontowe, a od 1 pazdziernika jest planowane rozpocz?cie roku.

Pan Remigiusz Olesinski odniosl si? do problemu finansowego, iz zawsze wygrywa ofert? ta
sama firma, na okreslony kwot?. P6zniej okazuje si? ze trzeba doplacic ok. 10% sumy.
Pani Monika Pasamonik - Radecka odpowiedziala, iz przy kazdej inwestycji trzeba
zakladac dodatkowe koszty, czy tez prace.

Pan Remigiusz Olesinski podsumowat temat, iz najpierw wygrywa firma z niska. oferta^,
a pozniej doplacamy wi?cej srodkow finansowych.

Przewodniczacy Rady Gminy Psary - Pan Jacenty Kubica ustosunkowal si? do wypowiedzi

na sesji Dyrektor ZOSiP - Pani Mirelli Baranskiej - Sorn, ktora powiedziala, ze wszystkie placowki
sa^ przygotowane do rozpocz?cia roku szkolnego. Popernila Wad, gdyz nie jest w remoncie tylko
! sala, lecz cary obiekt jest nieczynny.
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Przewodnicza_cy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz zapytal zebranych, czy sa_ jakies
pytania. Wobec wyczerpania tematu zakonczyt obrady. Kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej
zaplanowano na 22 pazdziemika 2008r., godz. 14:30.
Na tym posiedzenie zakonczono.

Podpisy cztonkow Komisii:
1.

Pan Jacek Gwozdz

2.

Pan Remigiusz Olesinski

3.

Pani Teresa Kosmala - Gasior

4.

Pani Malgorzata Sobieraj

5.

Pani Malgorzata Pasek

Protokot sporza_dzila:
Katarzyna Mucha

