Protokół Nr 1/17
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 9 marca 2017 r.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 5 radnych, tj. pełen skład Komisji.
Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięli:
Mirosław Zieliński

- Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Cieśliński

- Wójt Gminy

Jan Świniarski

- Sekretarz Gminy

Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Grzegorz Małachowski

- Kierownik Referatu GKŚ

Mariusz Margalski

- Kierownik Referatu RPZ

Katarzyna Trąbińska

- Komendant Straży Gminnej

Ad. pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej P.Stańczak otworzył posiedzenie komisji
stwierdzając prawomocność posiedzenia.
Ad. pkt 2
Przewodniczący Komisji P.Stańczak wnioskował o wprowadzenie dodatkowego
punktu do porządku obrad: pkt 8. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
komisji. Następnie zaproponował w pkt 9 zamknięcie obrad. Jednogłośnie przyjęto
proponowane zmiany, przyjmując jednocześnie jednogłośnie porządek obrad po
zmianach w brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Informacja o porządku obrad.
3. Informacja na temat umorzeń i odroczeń podatkowych w roku 2016.
4. Informacja z działalności Straży Gminnej za rok 2016.
5. Kontrola w zakresie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro (rok 2016) Referat Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska; Referat Rozwoju, Promocji, Inwestycji
i Zamówień Publicznych.
6. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2016.
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7. Sprawy bieżące.
8. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
9. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Członkowie komisji zapoznali się z informacją o udzielonych umorzeniach oraz
odroczeniach za rok 2016 /Informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu/.
Skarbnik Gminy B.Antoszewska poinformowała, że w zakresie umorzeń: jako
pomoc dla przedsiębiorstwa złożono 6 podań, jako pomoc w rolnictwie złożono 6
podań, osoby fizyczne- 6 podań. Złożono jedno podanie o odroczenie. Dokonano
umorzeń na łączną kwotę 53 438,47 zł. Były to drobne kwoty umorzeń, większe
kwoty dotyczyły Wiraszki, Szypulskiego, Wójcickiego.
Radny P.Stańczak zapytał czy nowy właściciel (po Wiraszce) reguluje podatki.
Komornik sprzedał to następnemu właścicielowi. Przez jakiś ten właściciel
poddzierżawiał. Teraz jeżeli jest lokal zamknięty jak to wygląda.
Wójt Gminy: właściciel powinien płacić podatek za posiadane nieruchomości. Nie
wiem kto teraz jest właścicielem, ale na pewno płaci skoro nie ma go w umorzeniach,
podaniach, nie mamy sygnału. Panu W. przekazałem, że gmina pomagała, ale teraz
już nie będzie. Rozumiem, na początku można komuś pomóc, ktoś rozpoczyna
działalność, ale nie ciągle. Podobnie z firmą Hunter.
W przypadku nowopowstającej firmy, zatrudniania ludzi umorzenia są uzasadnione.
Przewodniczący komisji P.Stańczak: Hunter ma cały rok umorzony?
Skarbnik Gminy zaprzeczyła informując, że miał raz umarzane.
Wójt Gminy zaznaczył, że podań jest dużo mniej bowiem zmieniły się zasady.
Trzeba złożyć odpowiednie dokumenty, aby była podstawa do umorzenia podatku.
Przewodniczący P.Stańczak podkreślił, że zwraca uwagę na to, aby nie było
powtarzalności. Tak jak pan Wójt mówi, jeśli ma być umorzenie to musi być
przyczyna.
Wójt Gminy: w Ruszkowie potrzebna jest droga dojazdowa do nowej hali Eltrimu
trzeba ją utwardzić, ale zwróciłem uwagę, że trzeba płacić podatki. Firma drugi rok
nie występuje o umorzenia.
Wójt Gminy podkreślił, że jeżeli firma się rozwija, zatrudnia nowych ludzi, to nawet
jeżeli są stosowane umorzenia wpłyną środki z podatku dochodowego.
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Przewodniczący P.Stańczak: piekarnia w Uzdowie istnieje bo istnieje, nikt na niej
biznesu nie zrobił ale dobrze, że istnieje. Zgadzam się jednak z panem Wójtem, że
przez rok można pomóc, ale później przestajemy pomagać.
Wójt Gminy poinformował, że pewne nazwiska powtarzają się, dotyczy to osób,
których dochód jest niewielki, gdzie występują choroby itp.
Przewodniczący komisji P.Stańczak zapytał o umorzenia na rzecz państwa
Bartkowskich- 982 zł.
Wójt Gminy odpowiedział, że zapewne powodem były jakieś upadki w zwierzętach,
jak to bywa w rolnictwie.
Przewodniczący komisji zapytał jak wygląda sytuacja w przypadku inwestycji
proekologicznych w przypadku, których stosuje się ulgi.
Wójt Gminy wyjaśnił, że przy jakichkolwiek inwestycjach w rolnictwie, zgodnie
z rozporządzeniem jest możliwość zwolnienia z podatku, np. w przypadku budowy
nowej obory, modernizacji budynków. Z mocy ustawy zwalniamy z podatku
i dostajemy na to subwencję.
Radny K.Doliński zapytał o fotowoltaikę?
Wójt Gminy poinformował, że fotowoltaika jest uwzględniania jeśli nie ma innych
źródeł finansowania, jeśli nie ma innej pomocy.
Przewodniczący Komisji podkreślił, że umorzenia będą analizowane corocznie na
pierwszym posiedzeniu. Jeżeli będą na podobnym poziomie, czyli w granicach
50 000 zł to nie będzie źle. Najważniejsze, żeby nie było powtarzalności.
Wójt Gminy przekazał, że w kwestii ulg podatkowych prowadzone są rozmowy,
bowiem w naszym kraju nic nie jest pewne, chodzi o planowaną inwestycję na
terenie gminy, czyli hutę szkła. Prowadziliśmy działania ponad rok czasu aby zrobić
strefę ekonomiczną. Powstaje problem, bowiem prawdopodobnie strefy zostaną
opodatkowane. Inwestycja powstanie. Inwestor bierze pod uwagę drugi wariant,
mianowicie kredyty unijne, poza strefą ekonomiczną. Może przy tego typu
inwestycjach podejmiemy decyzję o ulgach podatkowych, np. dla powstających
nowych firm z rekompensatą w postaci zatrudnienia osób z terenu gminy. Wpłyną
środki z Pit.
Przewodniczący P. Stańczak podkreślił, że najważniejsze, aby to było jasne i
klarowne, jeszcze przed powstaniem.
Wójt Gminy: wiem, że w mieście taka uchwała funkcjonowała.
Przewodniczący komisji P.Stańczak: a strefa pozostałaby pusta.
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Wójt Gminy: niezupełnie, strefa jest przy bocznicy kolejowej, która ma zostać
uruchomiona z uwagi na bardzo duże ilości piasku kwarcowego, który będzie
transportowany koleją więc najprościej byłoby zrobić na tej działce składnicę
surowca.
Ad. pkt 4
Komendant Straży Gminne K.Trąbińska przedstawiła informację z działalności
Straży Gminnej za rok 2016. /Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu/:
Straż pracuje w wymiarze półtora etatu. Wyposażenie straży nie zmieniło się.
W ubiegłym roku wszystkich pouczeń było 177. Nałożono 27 mandatów na kwotę
2500 zł. Złożono 4 wnioski do sądu, przekazano 3 sprawy różne.
Zastosowano środki oddziaływania w zakresie poszczególnych rodzajów wykroczeń :
- wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu: generalnie dotyczy to
braku numerów porządkowych na budynkach,
- wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia: chodzi o zachowanie
ostrożności w przetrzymywaniu zwierząt,
- wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji:
Przewodniczący komisji P.Stańczak zapytał czy obecnie, w związku z wydanym
przez Weterynarię zakazem wypuszczania kur są nakładane sankcje.
Komendant K. Trąbińska poinformowała, że na podstawie kodeksu wykroczeń jest
to niezachowanie środków ostrożności, należy się mandat w wysokości 50 zł.
Wydano w tej sprawie rozporządzenie ministra rolnictwa, do tego jest kodeks.
Mieliśmy zgłoszenia, że kury biegają. Były pytania czy zakaz nadal obowiązuje. Są
zamieszczone informacje na stronie internetowej jak i w urzędzie, że jest to aktualne.
Radna D.Pawłowska zwróciła uwagę na to, że ogłoszenia są również w gablotach
na terenie sołectw, mimo to kury chodzą po miejscowościach.
Komendant K.Trąbińska powiedziała, że mieszkańcy nie są świadomi zagrożenia
oraz że straż zwróci na to uwagę.
Następnie przystąpiła do dalszego przedstawiania mających miejsce wykroczeń:
- wykroczenie przeciwko zdrowiu: niedopełnienie obowiązku utrzymania w obrębie
nieruchomości,
-wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego: najczęściej chodzi
o zaśmiecanie miejsc publicznych.
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W zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zastosowano
najwięcej środków: chodzi najczęściej o brak pojemników, brak opłat za śmieci, brak
wywozu szamba, sporadycznie brak szamba, sporadycznie brak podłączenia do
kanalizacji.
Wójt Gminy: mamy ponad 15 % zadłużenie jeśli chodzi o śmieci. Straż sprawdza
pojemniki i dokumenty.
Radny P.Stańczak: na czasie jest teraz kwestia podłączania deszczówki do
kanalizacji. Warto byłoby to sprawdzić.
Komendant K.Trąbińska poinformowała, że zabrano straży dyspozycje do
sprawdzania szczepień psów, prawdopodobnie przez pomyłkę. Czekamy na
wprowadzenie zmian. Sprawdzamy jednak nie możemy nic w tej sprawie zrobić.
Jeżeli chodzi o zgłoszenia od mieszkańców było ich około 200. Kiedy straży
podlegało Iłowo liczba zgłoszeń była taka sama. Odeszły zgłoszenia z gminy Iłowo,
które stanowiły około 1/3 zgłoszeń więc można powiedzieć, że ilość zgłoszeń
zwiększyła się. Były zgłoszenia w zakresie zakłócania porządku publicznego
i spokoju. Taka interwencja była w gopsie. Zgłoszenia w zakresie zagrożeń w ruchu
drogowym, które dotyczyły niszczenia znaków drogowych, parkowania. Zgłoszenia
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami dotyczyły zawiadomień o tym,
że ktoś nie wywozi ścieków, nie ma pojemnika na odpady, że ktoś pali śmieci, nie
płaci za odpady.
Radny K.Doliński zapytał kto dogląda porządku na cmentarzu.
Komendant K. Trąbińska odpowiedziała, że ksiądz.
Zwrócono uwagę na problem, jakim jest nieporządek na cmentarzu w Turzy Wielkiej.
Wójt Gminy przekazał, że jakiś czas temu był poruszany problem, bowiem śmieci
na cmentarzach nie bardzo nadają się do segregowania. Wszystko musi być
przekazywane na wysypisko śmieci. Księża zwracali uwagę, że opłaty są wysokie.
Dwa lata temu wprowadzono stawkę obejmującą cmentarze. Jest ona dwukrotnie
niższa.
Przewodniczący komisji zapytał czy w Ruszkowie też jest problem.
Komendant K.Trąbińska: nie ma tego problemu. Jeszcze w czasie kiedy straż
funkcjonowała razem z Iłowem wysyłaliśmy do wszystkich parafii pismo o obowiązku
podpisania umów na odbiór nieczystości stałych. W Ruszkowie na miarę możliwości
odpady są wywożone.
- zagrożenia życia i zdrowia: są to zgłoszenia dotyczące barszczu Sosnowskiego,
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- zagrożenia pożarowe: było jedno zgłoszenie,
- zwierzęta: 90 zgłoszeń o bezpańskich psach, biegających po miejscowościach,
o padłych zwierzętach na drogach,
- pozostałe, niezakwalifikowane powyżej: 43 zgłoszenia dot. m.in.: wyrzucania gałęzi,
usunięcia drzew, szerszeni, zapchanych studzienek.
Radny K.Doliński zapytał o sprawę mieszkańców Kramarzewa, którzy pozostają
w konflikcie.
Komendant Straży wyjaśniła, że dla straży sprawa jest nie do rozwiązania.
Tłumaczyłam mieszkańcom tego bloku, aby porozumieli się i dokonali sami podziału
tej nieruchomości jako współwłaściciele. My nie możemy zmusić do tego, aby w tym
czy innym miejscu zrobili sobie wjazd. Ostatnio był jeden z mieszkańców, powiedział,
że złoży wniosek do sądu. Sąd wtedy podzieli działkę, po równo podzieli kosztami.
Trzeba jednak złożyć wniosek, zaznaczyć , że jest konflikt i nie mogą sami dokonać
tego podziału.
Następnie Komendant K.Trąbińska poinformowała o współpracy z policją. Nie ma
zawartego porozumienia w tej sprawie. Współpraca jest doraźna. Spotykamy się co
najmniej cztery razy w roku na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w Starostwie. W razie potrzeb współpracujemy z dzielnicowymi. Korzystamy ze
wspólnych szkoleń. Patrole mieszane są z inicjatywy policji, było 6 wspólnych służb
z wykorzystaniem samochodu służbowego straży gminnej. Przeprowadzono wspólną
akcję prewencyjną

„Odblaskowy Pierwszak”. Poza tym wydajemy ulotki, aby

edukować mieszkańców, np. o paleniu papierosów, śmieci, mój przyjaciel pies.
Zamieszczamy informacje na stronie internetowej.
Wójt Gminy: poza tym straż wykonuje zlecone sprawy, a mianowicie, asekuracja
kasowa, nadzór nad skazańcami w trakcie prac porządkowych, kontrola znaków
drogowych (braki, zniszczenia). Będziemy starali się uzupełniać braki od wiosny. Są
to dodatkowe sprawy.
Przewodniczący komisji zapytał jak wygląda praca, pani Kasia jest zatrudniona na
pół etatu, czyli cztery godziny.
Wójt Gminy: nie jest to rozdzielone, że np. od rana pracuje jako komendant a od
południa jako pracownik urzędu.
Przewodniczący komisji zapytał o patrole, czy pan Henryk sam jeździ w teren.
Wcześniej jak powstawała straż była mowa o tym, że jest obowiązek, aby w teren
wyjeżdżały co najmniej dwie osoby.
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Wójt Gminy: jeśli są trudne sprawy to pracownicy jeżdżą we dwoje.
Komendant Straży Gminnej: nie ma obowiązku, ale tak jak w policji, chcemy raczej
jeździć we dwoje, aby w sytuacji konfliktowej był świadek. Najczęściej pan Heniek
jeździ sam, jeśli go nie ma ja jadę sama, ale jeśli jest taka potrzeba, poważny
problem jedziemy we dwoje. Jestem w pracy tak jak wcześniej od 7.30 do 15.30. Nie
ma takich sytuacji, że ktoś nie zostanie przyjęty bo ja w tym momencie jako
komendant nie pracuję.
Przewodniczący Komisji P.Stańczak zapytał czy nadal odbywają się kontrole
planowe tak jak to było wcześniej.
Wójt

Gminy: odbywają się, tak jak kontrola pojemników itp. sukcesywnie są

sprawdzane. Zmniejszyło się zadłużenie z dwudziestu kilku procent na kilkanaście
ale nadal jest.
Komendant K.Trąbińska: dużo jest problemów technicznych, są sytuacje, że ktoś
mieszkał w naszej gminie przez pół roku. Powstało zadłużenie. Osoba zmieniła
miejsce zamieszkania. Zanim uda się ustalić nowe miejsce zamieszkania zadłużenie
wciąż rośnie.
Przewodniczący M.Zieliński: nadchodzi wiosna, czy są planowane kontrole typowo
porządkowe.
Komendant K.Trąbińska: są planowane. Ostatnio po wizycie w miejscowości
Kramarzewo, przez przypadek widziałam, co jest składowane na ogródkach.
Przewodniczący M.Zieliński: największy problem jest tam gdzie są zbiorowe
budynki. Ciężko znaleźć osobę odpowiedzialną.
Wójt Gminy: wiosną są częstsze patrole z uwagi na sprzątanie posesji po zimie,
często z miasta wywożą odpady.
Komendant K.Trąbińska zwróciła uwagę, że zdarza się, że razem z trawą palone
są również śmieci.
Przewodniczący Rady M.Zieliński zasugerował, aby uprzątnąć rowy na terenie
gminy.
Wójt Gminy: w tej chwili jest problem. Z powodu braku pracowników ze skazańców
korzystają

również

przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy

muszą

płacić

za

pracę

aresztantów. My jesteśmy zwolnieni z opłat jako gmina. Spróbujemy porozmawiać
z dyrektorem.
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Ad.pkt.5
Komisja Rewizyjna zapoznała się z rejestrami zamówień publicznych, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro (rok
2016),

sporządzonymi

przez

Referat

Gospodarki

Komunalnej,

Planowania

Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska oraz Referat Rozwoju,
Promocji, Inwestycji i Zamówień Publicznych.
Referat Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska:
W przypadku wątpliwości członkowie komisji kierowali pytania do Kierownika
G.Małachowskiego.
Radny K.Chyliński poprosił o informacje w zakresie:
- poz.12. dlaczego wywóz nieczystości był realizowany przez Solarium Ibiza a nie
przez GZUK
Kierownik G.Małachowski: dotyczy wywozu ścieków z Zakrzewa. Występuje tam
problem. Chodzi o gminne mieszkanie. Mieszkanka nie

zawsze w czasie zgłosi

potrzebę odbioru nieczystości, zdarza się, że nieczystości trafiają na drogę.
Interwencja straży nie pomogła, ani mandaty;
-poz. 45. dostawa energii cieplnej GZUK
Kierownik G.Małachowski: dostawa energii dotyczy budynku, w którym jest apteka,
wcześniej była tam również biblioteka.
Wójt Gminy dodał, że GZUK wystawia fakturę gminie a gmina najemcy.
- poz. 97- projekt zmiany MPZP;
Wójt Gminy: prawdopodobnie związane jest to z dodatkowym opracowaniem
prognozy oddziaływania do planu.
Kierownik G.Małachowski: możemy to sprawdzić w umowie.
- poz. 111-113- remont mostu drewnianego,
Kierownik G.Małachowski: most Brodowo-Kisiny, most w Kisinach na początku
miejscowości, most w Grzybinach za leśniczówką, most w Księżym Dworze.
Przewodniczący komisji zapytał czy most w Grzybinach za leśniczówką należy do
gminy.
Wójt Gminy: na granicy.
Przewodniczący komisji P.Stańczak zapytał czy droga też jest gminna.
Wójt Gminy odpowiedział, że w części jest własnością Skarbu Państwa
a w użytkowaniu mają ją Lasy Państwowe a następnie przechodzi w gminną do
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samego mostu. W ubiegłym roku Wójt Rybna wystąpił z wnioskiem, aby zrobić tę
drogę ze środków agencyjnych. Od strony Szczuplin, Rybno ma tę drogę jako
gminną. Nie mogliśmy współuczestniczyć w tej realizacji bowiem cała droga nie jest
nasza, tylko w części Skarbu Państwa. Agencja nie uwzględniła wniosku, bowiem
droga nie została przejęta.
Przewodniczący komisji: podobna sytuacja jest z drogą do oczyszczalni i dalej za
oczyszczalnią.
Lasy Państwowe uznają, że wszystkie drogi, które są ich, nie są drogami publicznymi
i obowiązuje na nie zakaz wjazdu. Może warto prowadzić rozmowy o przejęcie takich
głównych dróg. Są problemy.
- poz. 237., poz.240 Remont drogi gminnej.
Kierownik G.Małachowski: trzeba sprawdzić w umowie, remontów było dużo. Jeżeli
chodzi o poz. 240 są to zadania ze środków z Agencji Nieruchomości Rolnych Gąsiorowo. Są jeszcze pozycje dotyczące zadań realizowanych ze środków
agencyjnych w Myślętach, Księżym Dworze, Ruszkowie i Pożarach.
Radny M.Stokłos poprosił o informacje w zakresie:
- poz. 279 : usuwanie odpadów specjalnych.
Kierownik G.Małachowski: jest to usuwanie azbestu. Prawdopodobnie jest to
ostatnie rozdanie środków. Wpływa mało wniosków. Dostaje się 85 %, ale trzeba
mieć środki na nowy dach.
Wójt Gminy: problem jest taki, że jeśli ktoś zleca firmie demontaż azbestu, utylizację
i nowe pokrycie dachu nie ma możliwości ubiegania się o rekompensatę. Może ze
środków gminnych trzeba będzie zabezpieczyć środki na rekompensatę.
Radny K.Doliński: nie możemy doprosić się odbioru śmieci z przystanków i placu
zabaw. Widzę, że jest faktura, więc GZUK to wykonuje.
Wójt Gminy: trzeba sygnalizować , że gdzieś nie odebrano odpadów.
Przewodniczący M.Zieliński przekazał, że śmieci są zabierane.
Wójt Gminy poinformował, że ma to miejsce raz w miesiącu.
Radny K.Doliński nawiązał również do faktur za malowanie.
Kierownik G.Małachowski odpowiedział, że w większości są to środki w ramach
funduszu

sołeckiego.

Jako

współwłaściciele

dokładaliśmy

na

malowanie

w Grzybinach.
Wójt Gminy: na niektóre rzeczy są dokładane środki z gminy, ponieważ środków
z funduszu nie wystarczyłoby, np. wykaszanie boiska w Ruszkowie.
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Radny K.Doliński zapytał czy udało się dużo zaoszczędzić na odśnieżaniu.
Kierownik G.Małachowski poinformował, że w tym roku były trzy faktury.
Ośnieżanie kosztowało łącznie ponad 90 000 zł.
Przewodniczący Komisji P.Stańczak nawiązując do kwestii dróg poinformował, że
mieszkaniec Burkatu zwrócił się do niego w sprawie złego stanu dróg.
Radny K.Doliński również zwrócił uwagę na stan dróg w Kramarzewie, gdzie
mieszkańcy zmuszeni są zostawiać samochody i 500 m idą pieszo do domu.
Wójt Gminy poinformował, że równiarka rozpoczyna prace na drogach, jutro będzie
Filicach.
Przewodniczący Komisji wspomniał również o stanie dróg w Uzdowie.
Kierownik G.Małachowski poinformował, że mieszkańcy byli w tej sprawie
w urzędzie. Najpierw będzie robiona kanalizacja. Firma już jest gotowa. Kanalizację
będzie wykonywała firma Jutrzenka.
Radny K.Chyliński przekazał, że droga do państwa Ługowskich również jest w złym
stanie. Potrzeba nawieźć grubszego materiału.
Przewodniczący komisji P.Stańczak poprosił o informacje w zakresie:
poz. 16 sporządzenie ekspertyzy
Kierownik G.Małachowski: ekspertyza na aleję drzew w Malinowie. Niestety dla nas
jest niekorzystna. Trzeba ratować drzewa.
poz.25 realizacja umowy Geo-system
Kierownik G.Małachowski: jest to plan w wersji elektronicznej. Wprowadzamy
sukcesywnie.
poz. 39,40; dzierżawa gruntu z Nadleśnictwem.
Kierownik G.Małachowski: dotyczy Malinowa. Chodziło o doprowadzenie drogą
leśną wodociągu do mieszkańca. Nadleśnictwo nie chciało wyrazić zgody.
-poz. 85; karczowanie pni z porządkowaniem terenu w Pożarach.
Kierownik G.Małachowski: uprzątnięcie terenu w Pożarach po wichurze.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że cięcia drzew są realizowane przez
p.Przewoźnego.
Wójt Gminy: trochę jest problem, bowiem nie mamy co zrobić z drewnem. Mamy 8
czy 10 topól do wycięcia w Kisinach. Czekamy na decyzję Starostwa.
- poz.188 nadzór inwestorski , Warmex Wojciech Grabowski Kisiny
Wójt Gminy: nadzór hydroforni w Gnojnie.
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Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na miejsce skąd transportowany był tłuczeń
–Kajkowo oraz na kwotę, jaką poniesiono na zakup materiału.
Wójt Gminy: firma STALZŁOM, nawieziono drogi w: Kisinach, Burkacie, Uzdowie.
Nadwyżka znajduje się przy oczyszczalni.
Referat Rozwoju, Promocji , Inwestycji i Zamówień Publicznych.
W przypadku niejasności członkowie Komisji Rewizyjnej kierowali pytania do
Kierownika M.Margalskiego:
Przewodniczący komisji poprosił o informacje w zakresie:
poz. 15-usługa Box-Silver:
Wójt Gminy: nie mamy umów z TV Mazury, mamy z portalem moje Działdowo,
przez ich stronę można dostać się na stronę gminy. Coraz więcej osób czyta
informacje na stronach internetowych a nie w prasie. Kablówka nie ma zasięgu, TV
Mazury nie

ma

zasięgu.

Umowa

więc

podpisana

jest

tylko

z portalem

i okolicznościowo kierowane są zlecenia do gazety.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zwrócił uwagę, że w radio 7 są
wiadomości ze wszystkich gmin poza gminą Działdowo. Wszystkie gminy promują
się obecnie poprzez radio 7.
Kierownik M.Margalski podkreślił, że w przypadku radia 7 koszty byłyby znacznie
wyższe. Wspomniał również o ofercie VIP magazyn, polecanej przez Związek Gmin
Warmińsko-Mazurskich, skierowanej do urzędu jak i o znacznych kosztach tej oferty.
Wójt Gminy nawiązując do wspominanej oferty podkreślił, że nie warto kierować
środków na publikacje, które czytają tylko samorządowcy. Zamiast tego zostaną
wydane foldery. Przygotowujemy trzy foldery różnego rodzaju. Wydaliśmy książeczkę
edukacyjną dla dzieci, które otrzymały je poprzez szkoły i biblioteki. Teraz zostanie
wydana książka dla dzieci o gminie Działdowo.
Wójt Gminy dodał, że były informacje w radio 7 o gminie Działdowo, kiedy portal
miał podpisaną umowę z radiem. Wówczas informacje były przekazywane.
poz. 33 nadzór inwestorski, pracownia projektowa 69 Group Księży Dwór, kto to jest?
Kierownik M.Margalski odpowiedział, że jest to Andrzej Wiśniewski.
Przewodniczący Komisji :spółka z o.o.?
Kierownik M.Margalski poinformował, że jest to osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą.
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poz. 66 Wykonanie analizy efektywności kosztowej dla budowy kanalizacji
w Burkacie
Kierownik M.Margalski: było to opracowywane na potrzeby wniosku, który
składaliśmy na dofinansowanie.
Przewodniczący Komisji P.Stańczak poprosił o dokumentację . Następnie zapytał
o nadzory inwestycyjne nad innymi inwestycjami, np. kanalizacja w Kisinach.
Kierownik M.Margalski odpowiedział, że jeśli chodzi o rok 2016 jest to wszystko co
przedstawiono.
Wójt Gminy dodał, że drogi będą dopiero robione. Nadzór nad kanalizacją KurkiKisiny miał pan Kościński.
Kierownik M.Margalski powiedział, że

będzie prowadził nadzór na drogach

w ramach obowiązków służbowych. Zapadła taka decyzja, bowiem nie wydaliśmy
wszystkich pieniędzy, może połowę limitu. Nie chcieliśmy ponosić dodatkowych
kosztów. Może uda się zrobić jeszcze jakąś drogę z PROW.
Wójt Gminy: będzie jeszcze jeden do zrobienia nad przepustem to może poprosimy
p.Grochockiego.
Przewodniczący Komisji: krążą informacje, że źle wykonana jest kanalizacja KisinyKurki. Jak to wygląda.
Kierownik M.Margalski: kanalizacja nie jest źle zrobiona, jest źle użytkowana.
Zalewania są spowodowane nie tym , że jest wada, tylko tym co wrzucane jest do
kanalizacji.
Przewodniczący P.Stańczak: chodzi o teraz, w czasie roztopów dostaje się woda
do studzienek.
Wójt Gminy: tam nie ma utwardzonych dróg, są drogi gruntowe. Studzienki nie są
wypuszczone. Nie gwarantuję, że górą nie dostaje się woda.
Przewodniczący komisji P.Stańczak zapytał czy wszystkie studzienki będą
unoszone do góry.
Kierownik M.Margalski: dekle będą regulowane.
Przewodniczący Komisji P. Stańczak: zawsze przy kanalizacji w miejscu studzienki
na drogach powstają pęknięcia.
Wójt Gminy: nie mamy sygnałów z Kisin , Kurek, że podmywa, że ziemia się
zapada. Na pewno górą dostaje się woda.
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Kierownik M.Margalski: były zgłoszenia, że gdzieś studzienka wylała, ale to
w sytuacji gdy pompy stanęły, była awaria i cofnęło się pod ciśnieniem do kogoś do
studzienki.
Wójt Gminy: taki przykład, w sytuacji budynków poniżej poziomu przepompowni.
W przypadku awarii gdy poziom ścieków podnosi się w studzienkach, w pewnym
momencie jest na poziomie najbliższego budynku czy tego , który jest najniżej. Tak
jest w przypadku dwóch budynków w Kurkach i

w Myślętach (bliżej pałacu,

p.Górneckiego).
Kierownik M.Margalski: w Turzy jest kosz, nie ma żadnej awarii, ale jest opróżniany
co dwa-trzy dni.
Przewodniczący komisji P.Stańczak: okazuje się , że Turza nie narzeka,
obawialiśmy się o wykonawcę, a nie ma problemów.
Wójt Gminy: jest to jeden z lepszych wykonawców. Teraz będzie nam wykonywał
przepompownię dodatkową w Kurkach i Myślętach oraz docelowo w Ruszkowie.
Ceny nie są wygórowane. Prawdopodobnie zrobią za 30 000 zł jedną.
Kierownik M.Margalski: wspomniał, że w przypadku Burkatu zaznaczono, że mają
być z koszami.
Wójt Gminy: wcześniej sugerowano projektantom, że kosze być powinny jednak
przekonywali, że tego się nie robi, że są to bardzo dobre pompy z nożami tnącymi.
Radny K.Chyliński poprosił o informacje w zakresie faktury za catering dożynki
gminno-parafialne w Skurpiu:
Wójt Gminy: parafia nasza, ale Skurpie nie należy do gminy. Proboszcz Turzy
Wielkiej po raz drugi organizował dożynki parafialne.
Członkowie komisji zapoznali się z dokumentacją przedłożoną przez kierownika
M.Margalskiego, wnioskowaną w trakcie omawiania dokonanych zamówień.
Kierownik M.Margalski poinformował, że koszt opracowania dokumentu wyniósł
6000 zł a firma z Warszawy za jego opracowanie zażyczyła sobie 15000 zł.
Przewodniczący Komisji P.Stańczak zapytał kto robił projekt na kanalizację Burkat
–Filice.
Kierownik M.Margalski: projekt robiła pracownia p. Mazur z Działdowa we
współpracy z Nehringem z Mławy.
Przewodniczący komisji P.Stańczak zwrócił uwagę, że na opracowaniu nie ma
podpisów autorskich.
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Kierownik M.Margalski wyjaśnił, że jest to jako załącznik do wniosku, podpisany
przez Wójta.
Kierownik M.Margalski poinformował, że w dawnym ogłoszeniu była pozycja
o podmiotach zagranicznych. W nowych ogłoszeniach nie ma tej pozycji.
W przypadku inwestycji dotyczącej remontu dróg Kisiny-Kurki zarzucono nam, że
powinno się to dopisać do ogłoszenia.
Wójt Gminy uznaliśmy, że nieprawidłowo chcą nas obciążyć, nie było tego
w dokumentach.
Kierownik M.Margalski: w innych ogłoszeniach są a w tym nie ma, więc ktoś
przewidział, że nie ma takiej potrzeby. Złożyliśmy wyjaśnienia w tej sprawie,
przytoczyliśmy poważne argumenty. Otrzymaliśmy również trzy strony uzupełnień na
Burkat.
Ad.pkt 6
Komisja opracowała sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2016.
/Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu/.
Ad. pkt 7
Sprawy bieżące
Dyskutowano o zagrożeniach fermami drobiu i potrzebie opracowania zmian
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy i kosztach zmian
w planie.
Ad.pkt 8
Protokół z ostatniego posiedzenia komisji przyjęto jednogłośnie bez odczytania.

Ad. pkt 9
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
P.Stańczak o godz. 12.00 zamknął obrady.

Protokołowała:

Przewodniczył:

Marta Nazarewicz
Podinspektor

Piotr Stańczak
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

- 14 -

