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Protokół Nr 8/18 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

z dnia 11 września  2018 r. 

 

Dnia 11 września 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, w którym 

udział wzięli jej członkowie w osobach; 

1. Grzegorz Skarupski 

2. Błażej Wesołowski 

3. Dorota Ciesielska 

4. Magdalena Łapciak oraz  

Przewodnicząca rady gminy Pani Barbara Rolirad, Wójt gminy Pani Larysa 

Krzyżańska, Kierownik CUW Pani Katarzyna Chlebosz, Kierwonik ZUK Pan 

Janusz Majchrzak oraz Inspektor ds. zamówień publicznych Pan Michał Chaberski. 

 Posiedzenie komisji otworzył jej przewodniczący Pan Grzegorz Skarupski, 

który przywitał obecnych po czym przedstawił następujący porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Kontrola wydatków na utrzymanie transportu. 

3. Analiza sprawozdania z działalności Zakładu Usług Komunalnych                         

i przeprowadzenie kontroli w tym przedmiocie. 

4. Kontrola zasad ogłaszania i przeprowadzania przetargów i zamówień 

publicznych oraz sposobu rozliczania inwestycji w roku 2018. 

5. Sprawy bieżące. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono. 

Ad. 2 

 Kierownik CUW przedstawiła informację na temat wydatków poniesionych na 

utrzymanie środków transportu w okresie 01.01.2018 r. do 31.08.2018 r. 

Informacja wskazała koszty poniesione na : 

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od płac, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych,  
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- pozostałe wydatki w tym zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług 

pozostałych. 

Szczególną uwagę członków komisji zwróciły liczne naprawy autobusu KAPENA 

oraz konieczność naprawy zawieszenia autobusu SCANIA.  

Autobus KAPENA jest pojazdem awaryjnym stąd zachodzi potrzeba zastanowienia się 

nad jego sprzedażą i nabyciem nowego autobusu. 

Remont zawieszenia autobusu SCANIA wynikł z długoletniego eksploatowania 

pojazdu bez wymiany tej części. 

 

Ad. 3 

 Kierownik ZUK przedstawił informację z bieżącej działalności zakładu                      

w szczególności zwracając uwagę na: 

- ujmowanie, uzdatnianie i sprzedaż wody, 

- odbiór i oczyszczanie ścieków bytowych, 

- administrowanie budynkami mieszkalnymi, i tymi które prowadzą działalność 

gospodarczą, 

- produkcję ciepła dla potrzeb gminy. 

Radna Dorota Ciesielska zapytała czy planowany jest remont lub wymiana grzejników 

w bloku mieszkalnym. 

Kierownik ZUK poinformował, iż najemca może to uczynić na własny koszt co 

zostanie mu potrącone z kolejnego czynszu. 

Planowana jest modernizacja hydroforni oraz budowa zbiorników retencyjnych, celem 

zapewnienia zapasu wody w przypadkach dużego poboru wody. 

 

Ad. 4 

 Inspektor ds. zamówień publicznych omówił przetargi przeprowadzone w roku 

2018 ze wskazaniem rodzaju zadania, stanu realizacji zadania oraz wyłonionych 

wykonawców. 

Przewodnicząca rady gminy zapytała czy planowane są na ten rok lampy 

fotowoltaiczne przy drogach. 

Pani wójt odpowiedziała, iż do końca roku nie zamierza się instalować nowych lamp. 
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Pani wójt poinformowała, iż w niedługim czasie będą wysyłane zapytania ofertowe na 

drogę Probostwo Dolne – Włoszyca, staw w Sarnówce oraz chodnik w Lubaniu za 

dworcem kolejowym. W dniu jutrzejszym zostanie podpisana umowa na doposażenie 

w zabawki przedszkola. 

Pani wójt dodała, iż warto się zastanowić czy nie zaangażować więcej środków na 

instalację paneli fotowoltaicznych na budynkach 

 

Ad. 5 

Spraw bieżących nie zgłoszono. 

 

Ad. 6 

Przewodniczący komisji podziękował wszystkim za przybycie po czym dokonał 

zamknięcia posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

         Grzegorz Skarupski 

Protokołowała : 

Aleksandra Bednarek 

Inspektor ds. obsługi rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


