RADA QMIMY FSARY

42-512 Psary, u! Malinowicka 4

ROIV-0063-3-1/09

Protokot nr 29/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 19 stycznia 2009r.

Posiedzenie

Komisji

Rewizyjnej

odbylo

si?

w

siedzibie

Przedszkola

Publicznego

w Strzyzowicach. Rozpocz?lo si? o godz. 14:30 i trwalo do godz. 16.00.
W posiedzeniu uczestniczylo 5 czionkow Komisji:
1.

Pan Jacek Gwozdz

-

Przewodniczacy Komisj i,

2.

Pan Remigiusz Olesiriski

-

Czionek Komisji,

3.

Pani Teresa Kosmala - Gasior

-

Czionek Komisji,

4.

Pani Malgorzata Sobieraj

-

Cztonek Komisji,

-

Czionek Komisji.

Pan Marian Koziel

-

Wojt Gminy Psary,

Pan Jacenty Kubica

-

Przewodniczacy Rady Gminy Psary,

Pani Krystyna Kluszczyk

-

Dyrektor

5. Pani Malgorzata Pasek
oraz

Przedszkola

Publicznego

w Strzyzowicach.

Posiedzenie prowadzil Pan Jacek Gwozdz - Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej, ktory

powital zebranych gosci, a nast^pnie przedstawil porzadek posiedzenia, ktory przewidywal:
1.

Ocena inwestycji ,,Przedszkole Strzyzowice": zakres prac, rozliczenie fmansowe inwestycji.

2.

Ocena zalatwiania wnioskow i interpelacji radnych przez Wojta Gminy w 2008r.

3.

Sprawy biezajx: skarga Pana Lorenca z Przeczyc, skarga Pana Jozefa Smyczyka.

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz poinformowal,

iz kazde

posiedzenie Komisji bedzie zaczynalo si? przedstawieniem protokolu z poprzedniej pracy Komisji.
Przedstawil protokol Nr 28/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 12 grudnia
2008r. Cztonkowie Komisji Rewizyjnej przystapili do gtosowania nad przyj?ciem protokohi z dnia
12 grudnia 2008r. W wyniku gtosowania:
za przyj?ciem protokolu

-

4 glosy,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymuja^cych si?

-

1 gtos.

Protokol zostaf przyjety - 4 gtosami ,,za". Pani Maigorzata Sobieraj nadmienita, iz nie
wszystkie kwestie dotyczq.ce pracy Gminnego Osrodka Kultury znalazfy si§ w poprzednim
protokole. Nadmienila, ze jak radni spotkaja^ si? z Pania^ Urszulq. Nocon - Dyrektor GOK -u, to
pewne kwestie zostan^ wyjasnione i przedyskutowane.
Ad.l.

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz poinformowal, iz Czlonkowie

Komisji otrzymali informacj? dotyczacq. zrealizowanej inwestycji pt. termomodernizacja wraz
z rozbudowaj modernizacja, zrodla ciepla instalacji grzewczej w budynku Przedszkola Publicznego
w Strzyzowicach, ul.l Maja. Zostala dobudowana powierzchnia jednokondygnacyjna, o wymiarze

116 m2. Przewodniczacy Komisji nadmienil, iz zostaly pozyskane nowe pomieszczenia dydaktyczne
oraz zaplecze. Zostala przedstawiona informacja dotyczaca zakresu robot wykonanych: m.in prace
w kottowni, instalacja gazowa wewn?trzna,

centralnego ogrzewania, wod -kan wewn?trzna

i podlaczenie do kanalizacji sanitarnej, instalacja elektryczna wewn^trzna, roboty dodatkowe.
Ogolna wartosc inwestycji, ktora zostata przyj^ta to 1. 455.827,06 zt. Przewodniczacy Komisji
Rewizyjnej zapytat radnych, czy majq_ pytania do przedstawionej informacji.
Pani

Maigorzata

Sobieraj

zapytala,

ktory

wariant

zostat

wybrany,

jesli

chodzi

o termomodernizacja Przedszkola.

Pani Krystyna Kluszczyk - Dyrektor Przedszkola Publicznego wyjasnila, iz jest mieszanina

drugiego wariantu, gdzie zostata powi^kszona sala ,,maluchow"\ Pani Dyrektor dodala, iz po
rozmowie z Panem Wojtem i Przewodnicza^cym Rady Gminy Psary, przyj^to te sugestie, gdzie uleg-l

zmianie metraz pomieszczenia. Pani Dyrektor dodata, ze ulegly polepszeniu warunki.
Pani Maigorzata Sobieraj zwrocita si? z prosbaj aby Pani Dyrektor zaprezentowala
wyremontowane pomieszczenia Przedszkola.

Pan Wojt - Marian Koziet przedstawit, iz wszelka^ dokumentacj^ dotycza^ca^ Przedszkola
posiada Regionalna Izba Obrachunkowa, ktora pemi kontrol^ w Urz?dzie Gminy.
Przewodnicza_cy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz zarza^dzil przerw? w posiedzeniu
Komisji, aby Czlonkowie mogli zapoznac si^ z wyremontowanym budynkiem Przedszkola. Po

przerwie wznowiono obrady. Wobec braku pytan, Przewodniczacy zarzajizil gtosowanie nad
przedstawiona^ informacjq.. W wyniku glosowania:

za przyj^ciem informacji

-

5 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymuja^cych si?

-

0 glosow.

Informacja zostala przyjetajednoglosnie -

5 glosami ,,za". Przewodniczacy Komisji podzi?kowal

Pani Krystynie Kluszczyk - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Strzyzowicach.

Ad.2.

Przewodniczaj:y Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz oznajmil, iz radni otrzymali
inforaiacj? na temat oceny zalatwiania wnioskow i interpelacji radnych przez Wojta Gminy
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. Zapytal, czy sa. pytania do przedstawionej informacji.
Pan Remigiusz Olesiiiski nadmienil, iz w przedstawionym dokumencie pojawita sie. pewna

niescislosc. Chodzi o punkt 3 (z dnia 30.01.2008r.) - poprawienie przepustu pod mostkiem na ul.
Slonecznej, ktorajest sukcesywnie zalewana, powoduja^c jej rozmakanie. Pan Remigiusz Olesihski
objasnil, iz idea^ zgtoszenia interpelacji byla kwestia dotyczqca zrzutu z oczyszczalni. Pojawia sie_
przepust pod ulica^ Wiejskq.. Nadmienil, iz woda zalewa, a w porze wiosennej podchodzi pod ulic?
Sloneczna_. Pan Remigiusz Olesiiiski wyjasnil, iz odpowiedz jakq. uzyskal, jest nieprawdziwa.
Mianowicie, ze pod ulica^ Sloneczna^ w Malinowicach nie ma przepustu. Przepust jest za budynkiem

Pana Baranskiego i Pana Zawadzkiego.
Pan Wojt - Marian Koziel odpowiedzial, iz tarn nie ma przepustu.
Pan Remigiusz Olesinski wyjasnii, iz chodzi o ulic? Slonecznq. w kierunku kombinatu.

Dodal, iz interpelacja dotyczyla wody, ktora pojawia si? zrzutu z oczyszczalni.
Pan Wojt - Marian Koziel objasnil, iz jest to niescislosc odpowiedzi.
Przewodnicza_cy Komisji zapytai, czy radni maja. jeszcze jakies uwagi do przedstawionej
informacji.
Pani Teresa Kosmala - Ga_sior nawiazata, iz pojawila si§ takze nieprecyzyjnosc w zapytaniu
dotyczajiym warunkow przetargu na linie 67 i 97. Dodata, iz nie chodzilo o zasadnosc przetargu,
tylko o wyjasnienie faktycznej liczby przetargow.
Pan Wojt - Marian Koziel odpowiedzial, iz sprawy te zostaty wyjasnione.
Przewodnicza.cy Rady Gminy Psary - Pan Jacenty Kubica nadmienil, iz przy zglaszanych

interpelacjach pisze

brak odpowiedzi,

lecz

niektore

zostaly juz

wyjasnione.

Nawiajzal,

do

interpelacji nr 43 - umieszczenie na wiatach przystankowych informacji o zakazie naklejania
ogtoszeii. W odpowiedzi pisze, ze umieszczenie ogloszen nastapi do 15.12.2008r.
Pan Wojt - Marian Koziel odpowiedzial, iz tablice z napisem ,,zakaz naklejania ogtoszeri"
zostaly zamowione.
Pani Maigorzata Sobieraj zwrocita si? z prosba,, aby oczyScic wiaty ze starych ogloszen.
Pan Wojt objasnil, iz jest inny pomysl, dotycza_cy zakupu plyt wodoodpornych (OSB).
Nadmienil, iz zostal wyremontowany ostatni obiekt oswiatowy, gdzie Gmin? b?dzie wi?cej stac na

wykonanie innych prac zewn?trznych.
Wobec

braku

pytaii,

Przewodnicz^cy

Komisji

Rewizyjnej

zarza_dzil

przyj?ciem informacji, z naniesionymi poprawkami. W wyniku glosowania:

glosowanie

nad

za przyje_ciem informacji

-

5 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymuj^cych si?

-

0 gfosow.

Informacja zostala przyjeja jednoglosnie -

5 glosami ,,za".

Ad.3.

Pan Jacek Gwozdz - Przewodnicz^cy Komisji Rewizyjnej przedstawil, iz w sprawach

biezacych b?d^ rozpatrywane dwie skargi: skarga Panstwa Lorencow, skarga Panstwa Smyczykow.
Skarga Panstwa Lorencow: Przewodniczacy Komisji oznajmil, iz w ubieglym miesiacu, po
konsultacji z radnymi, Radca Prawny przygotowala pismo - odpowiedz

do Panstwa Lorencow.

Dodal, ze wpryn?lo kolejne pismo: ,,wniosek - zazalenie wraz ze skarga_", adresowane do Urze_du
Gminy w Psarach.

Pan Wojt - Marian Koziet odpowiedzial, iz Panstwo Lorenc koresponduja^ nie tylko
z Urz^dem Gminy, ale z wieloma innymi instytucjami, jak np. ze Starostwem Powiatowym
w B^dzinie.

Pan

Wojt

sprostowat

informacj? podan^ na poprzedniej

Komisji

Rewizyjnej,

mianowicie, ze gmina Mierz^cice nie moze wydac decyzji, iz to jest na terenie naszej gminy. Pan
Wojt objasnil, iz jest to linia przesytowa. Ta Gmina wydaje warunki zabudowy, gdzie jest
najwi^kszy odcinek przebiegu. Najwi^kszy odcinek przebiega przez Grnin? Psary.
Przewodnicza^cy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz powrocit do tematu skargi. Po

rozmowie z Radc^ Prawnym dodaf, iz Urzad Gminy ani Wojt Gminy nie jest strong w tej kwestii.
Nadmienit,

iz

wszelkie

dokumenty

zostaly

skierowane

do

Samorza^dowego

Kolegium

Odwolawczego. Natomiast SKO nie powiadamia Urz^du Gminy o przebiegu post^powania.

Decyzje wydane przez Wojta sa, decyzjami ostatecznymi. Przewodniczacy objasnil, iz Gmina nie
jest strong w tej sprawie. Dodal, iz Pani Radca Prawny zaproponowala, aby Komisja przyj^Ia
projekt uchwaly wraz z uzasadnieniem. Przewodniczacy Komisji wystapit z propozycjaj aby na
najblizszej

Sesji

zostal

przyj^ta

powyzsza

uchwala.

Zapytal,

czy

radni

maja^ pytania

do

przedstawionej skargi. W wyniku gtosowania:
zaprzyj^ciemprojektu uchwaly

-

5 gfosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymujacych si?

-

0 glosow.

Informacja zostalaprzyj^tajednogiosnie -

Skarga Pana Jozefa Smyczyka:

5 glosami ,,za".

Przewodniczacy Komisji oznajmil, iz 8.12.2008r. do Rady Gminy

wplyn^la powyzsza skarga. Przewodniczacy Komisji odczytal skarg§ Pana Jozefa Smyczyka.
Nadmienil, iz skarga byla rozpatrywana w 2006r. - gdzie Rada Gminy uznala skarg? na dzialalnosc
Wojta

za

bezzasadna^.

Komisja

Rewizyjna

rozpatrywata

tq.

skarg?

w

maju

2006r.

31.10.2007r. rowniez

skarga byta

rozpatrywana,

gdzie radni

uznali

skarg? za bezzasadn^.

Cztonkowie Komisji byli na posiedzeniu wyjazdowym w Gorze Siewierskiej i stwierdzono, ze row

jest nalezycie utrzymany i czysty. Nie stwierdzono zadnych nieczystosci graniczqcych z posesja^
Pana Smyczyka. Przewodniczqcy poinformowal, iz na XXV Sesji Rady Gminy Psary pojawil si?
wniosek Pana Jozefa Smyczyka. Otrzymal on odpowiedz od Zast?pcy Wojta - Pana Janusza
Majczaka, iz ,,r6w ociekowy przebiegajacy wzdhiz ulicy Kosciuszki, przy posesji Pana Smyczyka

b?dzie obkaszany i czyszczony wedlug potrzeb oraz po otrzymaniu od Pana telefonicznej informacji
o koniecznosci do

wykonywania dodatkowych

prac".

Przewodnicza^cy

Komisji

Rewizyjnej

przedstawii, iz Zast?pca Wojta - Pan Janusz Majczak rozmawial z Panem Smyczykiem, gdzie
poinformowal go, ze jak tylko uzyska informacj? o potrzebie obkoszenia, oczyszczenia rowu, to
zostanie skierowana na miejsce brygada, ktora te rzeczy wykona. Pan Smyczyk nie wyrazil zgody
na takie dzialanie. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz nadmienil, iz trzeba
przygotowac pismo - odpowiedz dla Pana Smyczyka.

Przewodniczajsy Rady Gminy Psary - Pan Jacenty Kubica oznajmit, iz nie powinno
przyjmowac si? kolejnej uchwary, gdyz jest to odniesienie do tego samego tematu, ktory byt
dwukrotnie podejmowany.

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej nadmienit, iz jesliby zostaly zdjete koryta, to row si?
osunie i ulegnie zniszczeniu droga. Dodal, ze Czlonkowie Komisji byli na miejscu, gdzie
stwierdzili, ze row jest czysty. Pan Jacek Gwozdz nadmienit, ze jesli Pan Smyczyk twierdzi, ze

s^siedzi wypuszczaja.mu nieczystosci, to nie nie stoi na przeszkodzie aby powiadomil Policj?.
Pan Wojt odpowiedzial, iz trzy razy na miejscu by! Sanepid, ktory nie nie stwierdzit.
Pan Jacek Gw6£dz - Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej wystqpil z wnioskiem, aby
Radca Prawny przygotowala odpowiedz dla Pana Smyczyka. W wyniku glosowania:
za przyje_ciem wniosku

-

5 glosow,

przeciw

-

0 giosow,

wstrzymuja_cych si?

-

0 gtosow.

Informacjazostataprzyj?tajednogtosnie -

5 glosami ,,za".

Pan Wojt - Marian Koziel opuSctf posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Wolne wnioski:

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej wystaj>ii z propozyeja^ aby z planu pracy Komisji
z miesiqea kwietnia zostata przesuni?ta informacja dotycza.ca analizy wykonania budzetu Gminy za
2008r. Informacja ta pojawi si? w planie pracy Komisji w miesiacu marcu. Natomiast przelozyc

z miesiaj:a marca 2009r. na miesia^c kwiecieri analiz? dotycza_ca dzialalnosci Osrodka Pomocy
Spotecznej. Przewodniczacy zarza^dzil gtosowanie nad naniesionymi poprawkami w planie pracy

Komisji. W wyniku gtosowania:

zaprzyj^ciem

-

5 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymuj^cych si?

-

0 glosow.

Informacja zostala przyje_ta jednoglosnie -

5 gtosami ,,za".

Wobec wyczerpania porzadku obrad, Przewodnicza^cy Komisji

Rewizyjnej

zakonczyl

obrady. Kolejne posiedzenie Komisji zaplanowano na dzien 16.02.2009r.. godz. 14:30 - Gminny
Osrodek Kultury. Przewodniczacy Komisji nadmienil, aby poinformowac Pani% Dyrektor Urszule^
Nocon

i

g!6wna,

ewidencyjnych

dla

ksi^gow^

Ew$

poszczegolnych

Strzeminsk^
darowizn,

o

przygotowaniu

sprz^towych

bez

ksia^g

inwentarzowych,

okreslonej

wartosci

dla

poszczegolnychjednostek. Czy zostal zaewidencjonowany w rejestrze GOK -u aparat fotograficzny
oraz dyktafon zwr6cony przez Przewodnicza^cego. Na tym posiedzenie zakonczono.

Podpisv czlonkow Komisji:

1.

Pan Jacek Gwozdz

2.

Pan Remigiusz Olesinski

3.

Pani Teresa Kosmala - Gasior

4.

Pani Malgorzata Sobieraj

5.

Pani Malgorzata Pasek

Protokol sporzqdzila:
Katarzyna Mucha

