Protokół Nr 2/17
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 27 kwietnia 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

Mariusz Margalski

- Kierownik Referatu RPZ

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywało się w godzinach 10.00 – 13.00
Ad. pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej P.Stańczak otworzył posiedzenie komisji
stwierdzając jego prawomocność na podstawie listy obecności.
Ad. pkt 2
Przewodniczący Komisji P.Stańczak przedstawił porządek obrad w następującym
brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Informacja o porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Działdowo za 2016 r. wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu oraz
informacji o stanie mienia gminy.
5. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
6. Przegląd realizowanych inwestycji: budowa sali gimnastycznej w Ruszkowie,
remont dróg w miejscowościach Kisiny i Kurki.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad.
Ad. pkt 4
Skarbnik

Gminy

B.Antoszewska

przystąpiła

z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
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do

omówienia

sprawozdania

Wykonano dochody w kwocie 39 960 411,12 zł, z tego dochody bieżące
39 224 344,44 zł, dochody majątkowe 736 066,68 zł.
Wydatki realizowano w kwocie 38 478 714,19 zł, w tym wydatki bieżące
35 600 352,23 zł, wydatki majątkowe 2 878 361,96 zł.
Pozyskano środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 536 267,57 zł.
Dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 9 290 863,89 zł.
Środki z tytułu subwencji wpłynęły w kwocie 13 923 561 zł, z tytułu dotacji w kwocie
15 762 380,33 zł.
Pozostałe dochody wpłynęły w kwocie 983 605,90 zł.
Gmina w roku 2016 wykorzystała dotację na zadania zlecone w kwocie
13 185 690,13 zł, natomiast na zadania własne otrzymała dotację w łącznej kwocie
1 929 014,99 zł. Ze środków unijnych wpłynęły środki w wysokości 542 459,65 zł na
„Termomodernizację

budynków

gminnych”.

Otrzymaliśmy

pomoc

finansową

w kwocie 45 945 zł.
W roku 2016 dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na kwotę 784 070,44 zł.
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wyniosła 143 800 zł, dotacja dla
instytucji kultury 1 440 329,91 zł, dotacja na pomoc finansową i realizację zadań
i porozumień 155 295,04 zł.
Planowana kwota funduszu sołeckiego na rok 2016 wynosiła

488 185,24 zł,

wydatkowano 439 991,19 zł.
Przewodniczący komisji P.Stańczak zapytał czy wszystkie sołectwa składały
wnioski.
Skarbnik Gminy B.Antoszewska poinformowała, że wszystkie. Plan na Krasnołąkę
na przykład wynosił 14 706,36 zł, natomiast zrealizowano zadania na kwotę
4 691,47 zł.
Wójt Gminy poinformował, że planowano 10 000 zł na chodnik. Nie został on
zrealizowany. Chodnik planowany jest w tym roku, ale w większym zakresie. Są tam
dwie drogi, więc realizacja będzie przebiegała w kilku etapach.
Skarbnik Gminy dodała, że w niektórych sołectwach plan w pełni nie został
wykorzystany.
Następnie

Skarbnik

Gminy

przedstawiła

zrealizowane

inwestycje,

zgodnie

z załącznikiem nr 3 do zarządzenia w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy za 2016 r. Poinformowała, że zadania, które nie zostały zrealizowane
w ubiegłym roku to przebudowa dróg ze środków unijnych w miejscowościach Kisiny
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i Kurki, co rzutuje na poziom zrealizowania zadań inwestycyjnych. Inwestycja będzie
realizowana w tym roku.
Przewodniczący komisji P.Stańczak nawiązał do zadania Rozbudowa budynku
remizy OSP Uzdowo.
Skarbnik Gminy poinformowała, że wydatkowano kwotę 49 980 zł.
Wójt Gminy: poinformował, że są dwa etapy. Pierwszy etap był w tamtym roku, drugi
w obecnym.
Przewodniczący komisji P.Stańczak zapytał o plany w związku z oczyszczalnią
ścieków w Uzdowie.
Wójt

Gminy poinformował, że na chwilę obecną nie ma środków. Czekamy na

rozstrzygnięcie wniosku na Burkat.
Kierownik M. Margalski dodał, że wszystko zmierza ku końcowi ale umowy jeszcze
nie mamy.
Przewodniczący komisji P.Stańczak

zwrócił uwagę na pracę oczyszczalni

i potrzebę jej modernizacji.
Kierownik M. Margalski poinformował, że nie uda się zrobić oczyszczalni w ramach
PROW. Po zrealizowaniu kanalizacji w Burkacie nic więcej już nie będziemy mogli
zrobić w ramach PROW.
Wójt Gminy dodał, że w RPO nie ruszyły jeszcze programy związane z ochroną
środowiska.
Wspomniał również, że Ekologiczny Związek Gmin będzie ubiegał się o środki
na modernizację sortowni, dobudowę jednego segmentu oraz na budowę
kompostowni.
Kierownik M. Margalski wyjaśnił, że w przypadku ubiegania się o dofinansowanie
z RPO musimy należeć do aglomeracji powyżej 10 000 RLM. W tym przypadku jest
to aglomeracja Uzdowo, która liczy poniżej 2500 RLM. Jeżeli wytyczne nie zostaną
zmienione nie będziemy mogli złożyć wniosku.
Wójt Gminy wspomniał, że przy wniosku na budowę przedszkola warunkiem
uzyskania punktów jest informacja, że składamy również wnioski

na projekty

miękkie. Niewielkie środki przewidziano na projekty twarde, na inwestycje. Duże
środki są na programy miękkie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekty systemowe, ale trudno było
zorganizować grupę 25-30 osób, mimo zabezpieczonego dojazdu i wyżywienia.
Obecnie nie ma w ogóle zainteresowanych. Po wstępnych analizach GOPS nie
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będzie realizował projektów, nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć grupy. Na dzień
dzisiejszy

bezrobocie

na

terenie

powiatu

Działdowskiego

wynosi

19

%,

zarejestrowanych jest 4500 osób bezrobotnych mimo to trudno zaktywizować
mieszkańców.
Przewodniczący P.Stańczak zapytał jakie są jeszcze możliwości w zakresie
pozyskania środków aby wykonać modernizację oczyszczalni.
Wójt Gminy: zdajemy sobie sprawę w jakim stanie jest oczyszczalnia dlatego
została przygotowana dokumentacja.

Pozostaje kwestia środków finansowych:

środki własne bądź ewentualnie pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska, być może z możliwością częściowego umorzenia.
Następnie

Skarbnik

wskazała

B.Antoszewska

na

wykonanie

dochodów

i wydatków w stosunku do planu w poszczególnych działach:
Dochody
Rolnictwo i łowiectwo: w tym dziale mieści się dotacja celowa na zwrot podatku
akcyzowego w kwocie 1 335 622,88 zł, wpłynęły środki od mieszkańców na budowę
przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 37 479,09 zł. Pozostałe wpływy to odsetki,
wpływy za postępowanie kosztów zastępstwa procesowego.
Transport i łączność: wpłynęły środki w kwocie 536 376,32 zł.
Gospodarka mieszkaniowa: są to stałe dochody, poza tym środki za sprzedaż lokali
oraz nieruchomości w kwocie 51 654 zł. Środki pozyskane na termomodernizację
w kwocie 542 459,65 zł.
Działalność usługowa: wpływy w kwocie 5000 zł na utrzymanie cmentarza
w Komornikach
Administracja Publiczna: wzrost dochodów w stosunku do planu.
Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej (..): dotacja na aktualizację
spisu wyborców.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: otrzymaliśmy pomoc
finansową ze Starostwa w kwocie 30 945 zł. Wpłynęły środki z mandatów w kwocie
2344,43 zł. Plan wynosił 5000 zł.
Przewodniczący komisji

P.Stańczak

zwrócił

uwagę

na

mniejsze

wpływy

z mandatów.
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
wpływy z podatków.
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Przewodniczący komisji P. Stańczak zwrócił uwagę na znaczny spadek wpływów
z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych. Wykonanie 37,2 %.
Skarbnik Gminy poinformowała, że plan jest zakładany na podstawie danych
z Urzędu Skarbowego.
Skarbnik Gminy wskazała na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych
w 2016 r. – łączna kwota 1 115 449, 62 zł (od nieruchomości -1 047 995,79 zł,
od środków transportowych 67 453,83 zł).
W roku 2016 dokonano umorzeń podatku rolnego na kwotę 9985,50 zł, podatku od
nieruchomości na kwotę 43 404, 97 zł, podatku leśnego 48 zł.
Różne rozliczenia: głownie subwencje, stabilne źródło finansowania
Oświata i wychowanie: wpływy z odsetek, opłaty różne, wpłaty za wyżywienie,
dotacje.
Ochrona zdrowia: dotacja celowa na zadania zlecone.
Pomoc społeczna:

wzrost w związku z wypłatą świadczeń 500 plus. Budżet

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi ponad 13 milionów złotych.
Edukacyjna opieka wychowawcza: na stypendia wpłynęła kwota 236 640,42 zł.
Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska: łączne dochody wpłynęły
w kwocie 680 376,63 zł. Wpłynęła dotacja w kwocie 17 444,49 zł z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu. Gminny Zakład Usług
Komunalnych dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3 197 zł. Wpłynęły
dochody w wysokości 659 735,14 zł z Funduszu Ochrony Środowiska.
Kultura fizyczna: pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie
15 000 zł z przeznaczeniem na stworzenie atrakcyjnego miejsca wypoczynku
i spotkań lokalnej społeczności, utworzenie siłowni zewnętrznej w Pożarach.
Wydatki:
Rolnictwo i łowiectwo: wydatkowano 98% w stosunku do planu. Głównie na akcyzę
ale i na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi.
Leśnictwo: wydatków nie było.
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: wydatkowano
9 493, 91 zł na zakup wody.
Transport i łączność: wydatkowano środki w kwocie 1 294 114,77 zł, głównie na
utrzymanie dróg.
Gospodarka mieszkaniowa: wykonanie wyniosło 97 % w stosunku do planu. Środki
wydatkowano na bieżące utrzymanie ale i remonty naszych budynków m.in. remont
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instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej w Wysokiej, remont dachu i przebudowa
przewodów wentylacyjnych i dymnych w budynku w Ruszkowie, remont dachu
w Sławkowie.
Działalność usługowa: na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego wydatkowano 63 229,20 zł.
Administracja Publiczna: wykonanie w stosunku do planu wyniosło 94,8 %. Środki
wydatkowano na utrzymanie urzędu, na wykonanie zadań zleconych ale również na
dotację dla Urzędu Miasta na wspólne prowadzenie USC ( 42 972, 82 zł).
Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej (..) : wydatkowano środki na
aktualizację spisu wyborców.
Obrona narodowa: wydatkowano na

świadczenia rekompensujące ćwiczenia

żołnierzy rezerwy kwotę 1998,27 zł.
Bezpieczeństwo

publiczne

i

ochrona

przeciwpożarowa:

wydatkowano

247 191,68 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, 135 414, 55 zł na Straż
Gminną, są to głównie wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne.
Obsługa długu publicznego: na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek wydatkowano 123 921,15 zł.
Różne rozliczenia: rezerwa 200 000 zł, nie została wydatkowana.
Oświata i wychowanie: wydatkowano 93, 2 % w stosunku do planowanych
wydatków. Są to głównie wydatki bieżące, natomiast jeśli chodzi o inwestycje:
Sołectwo Ruszkowo – utworzenie siłowni przy SP w Ruszkowie oraz zakup
samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne.
Ochrona Zdrowia: na programy przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania
narkomanii wydatkowano kwotę 65 084,98 zł, natomiast plan wynosił 109 156,28 zł.
Pomoc społeczna: wydatkowano 14 248 546,45 zł na utrzymanie ośrodka
i wypłatę różnego rodzaju zasiłków.
Edukacyjna opieka wychowawcza: na stypendia wydatkowano środki własne
w kwocie 58 225,12 zł oraz z tytułu dotacji w kwocie 232 900, 49 zł.
Przewodniczący komisji P.Stańczak zapytał kto ponosi koszty kształcenia jeżeli
dziecko ma indywidualne nauczanie w domu w przypadku np. złamanej nogi. Czy
dostajemy dotację.
Wójt jak i Skarbnik Gminy wyjaśnili, że w tym przypadku koszty ponoszone są
z

budżetu

gminy.

Subwencję

dostajemy

na

dzieci

z

orzeczeniem

o niepełnosprawności. Środki zaplanowane są w odrębnym rozdziale 80150.
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Gospodarka

komunalna

i

ochrona

środowiska:

na

utrzymanie

zieleni

wydatkowano 96 966,69 zł, na utrzymanie psów 77 080,01 zł, na oświetlenie uliczne
238 720,27 zł, na Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna wydatkowano:
- na składkę członkowską 14 985 zł;
- wpłata na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę kwatery balastu Nr 3 na
składowisku w Zakrzewie (I wniosek) 22 005 zł,
-

wpłata na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę kwatery balastu Nr 3 na

składowisku w Zakrzewie ( II wniosek) 25 411 zł,
- dofinansowanie zbiórki leków przeterminowanych 2000 zł,
-wpłata na edukację ekologiczną 3000 zł,
- dofinansowanie spłat rat kredytu na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie
52 851 zł,
- dofinansowanie spłat pożyczki zaciągniętej na budowę budynku socjalno-biurowego
przy SPO w Działdowie 9 294 zł,
- wpłata na przeprowadzenie audytu , pozwolenie zintegrowane, monitoring
składowisk, ustalenie luki finansowej 5 205 zł,
- wpłata na budowę kompostowni w Zakrzewie 37 415 zł.
Wójt Gminy wyjaśnił, że dotyczy to opracowania dokumentacji na budowę
kompostowni, natomiast przeprowadzenie audytu dotyczy nadzorowania wysypisk.
Poinformował również, że została podpisana umowa pomiędzy Ekologicznym
Związkiem a Czechami na odgazowywanie kwater nieodpłatnie. W tym roku mieli to
przygotowywać.
Radny K. Chyliński zapytał na co przeznaczono środki w kwocie 34 440 zł (rozdział
ochrona powietrza atmosferycznego).
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że są to środki na opracowanie planu gospodarki
niskoemisyjnej.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: wydatki na instytucje kultury jak
i zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego.
Kultura Fizyczna: na sport Gminny Ośrodek Kultury i Sportu otrzymał dotację
w kwocie 34 880 zł.
Skarbnik Gminy poinformowała również o dotacjach przekazanych dla innych
jednostek: przekazano i nastąpił zwrot dotacji z Urzędu Miasta na dokumentację
(ulica Graniczna) w kwocie 19 270 zł.
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Wójt Gminy wyjaśnił, że nie udało się w terminie wykonać dokumentacji. Zakres
został rozszerzony, została zmieniona koncepcja. Był problem z odwodnieniem.
Ponadto Wójt Gminy poinformował, jaki planowany jest przebieg sieci kanalizacyjnej.
Przewodniczący komisji P.Stańczak zapytał czy na ten rok są planowane jakieś
porozumienia z powiatem. Nie biorąc pod uwagę tych drobniejszych.
Wójt Gminy poinformował, że powiat żadnej koncepcji nie przedstawił, jest
koncepcja na drogę Gralewo-Filice, ale na realizację nie zapowiada się. Poza trzema
chodnikami Gnojno, Turza Wielka , Petrykozy i odcinkiem drogi w Kisinach nie ma
innych wniosków. Drogi powiatowe na terenie gminy to: Myślęta-Grzybiny,
Gąsiorowo-Lipówka, Kurki-Zakrzewo, Rywociny-Petrykozy.
Skarbnik Gminy wspomniała również o dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego
w kwocie 56 578 zł, dotacji dla miasta na prowadzenie USC. W ubiegłym roku
planowano dotację w kwocie 5000 zł dla szpitala. Nie doszło do realizacji. Do chwili
obecnej nie wiemy jak będzie w tym roku. Dotacja na Ośrodek Interwencji
Kryzysowej została przekazana w kwocie 2600 zł.
Radny K.Chyliński wskazał na niezgodność zapisów w części opisowej, w zakresie
realizacji zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Jankowice, doposażenie placu
zabaw było pierwotnym przedsięwzięciem. Po zmianach wniosku wykonano pomost.
Skarbnik Gminy wskazała na za załącznik inwestycyjny, nr 3 , w którym wpisano
poprawnie wykonanie pomostu.
Radny K. Chyliński zwrócił się z pytaniem do pana Wójta o termin realizacji
drugiego etapu pomostu.
Wójt Gminy odpowiedział, że zapewne w najbliższym czasie. Obecnie realizowane
są chodniki, naprawiane drogi asfaltowe.
Skarbnik Gminy: Skarbnik Gminy B.Antoszewska przedstawiła Uchwałę RIO.IV0120-103/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Działdowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Działdowo za 2016 r.
Skarbnik Gminy przedstawiła informację o stanie mienia gminy. Następnie
sprawozdanie finansowe, na które składa się bilans z wykonania budżetu, łączny
bilans obejmujący dane z bilansów samorządowych jednostek budżetowych
i samorządowych zakładów budżetowych, łączny rachunek zysków i strat
samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
łączne zestawienie zmian w funduszu, obejmujące dane wynikające z zestawień
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zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych.
Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania
budżetu za 2016 r. wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu, informację o stanie mienia
gminy kierując się w szczególności legalnością, rzetelnością, gospodarnością oraz
celowością gospodarki finansowej w 2016 roku.
/Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z opinią RIO o tym
sprawozdaniu stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 3 do protokołu./
Ad. pkt 5
Po

rozpatrzeniu

w/w

dokumentów

Komisja

Rewizyjna

nie

stwierdzając

nieprawidłowości zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe, sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu, informację
o stanie mienia gminy oraz wypracowała wniosek w sprawie udzielenia wójtowi
gminy absolutorium, podejmując jednogłośnie
/5 głosów „za” , 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”/
Uchwałę Nr 1/17
w sprawie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Działdowo za 2016 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie, informacji o stanie mienia gminy oraz w sprawie wniosku
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad.pkt 6
Kierownik M.Margalski poinformował na jakim etapie są prace w zakresie
inwestycji: budowa sali gimnastycznej w Ruszkowie, remont dróg w miejscowościach
Kisiny i Kurki.
Rozpoczęto prace w Kurkach: korytowanie, układanie kostki, chodników. W chwili
obecnej wykonywane są prace za świetlicą w stronę Narzymia. W Kisinach jeszcze
nie rozpoczęto prac.
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Przewodniczący komisji P.Stańczak zapytał jak to wygląda w planach, bowiem
posiada informacje od mieszkańców Kisin, że w Kurkach robione są wjazdy,
chodniki, natomiast w Kisinach sama droga.
Kierownik M.Margalski poinformował, że droga realizowana w Kurkach przebiega
przez centrum wsi. W Kisinach natomiast jest to odcinek od drogi wojewódzkiej
w stronę wiaduktu oraz odcinek za świetlicą, gdzie nie będzie miejsca na chodnik.
Taki jest projekt.
Wójt Gminy dodał, że działka pod drogę w Kisinach (do wiaduktu) ma szerokość
ponad 20 m. Ważne jest wykonanie dobrej nawierzchni. W Kurkach po jednej stronie
będą robione wjazdy asfaltowe, natomiast po drugiej z kostki (po tej stronie gdzie
będzie przebiegał chodnik). Wjazdy są robione do granicy działki na 1,5 metra.
Przewodniczący komisji P.Stańczak zwrócił uwagę, że w przypadku realizacji drogi
po rozbudowie kanalizacji w Uzdowie, konieczne będzie wytyczenie granic przez
geodetę.
Kierownik M.Margalski poinformował, że drogę w Kurkach wykonuje firma z Mińska
Mazowieckiego a na roboty brukarskie zgłosił oficjalnie Zgliczyńskiego, zgodnie
z procedurą.
Przewodniczący komisji zapytał o odwodnienie w Kurkach.
Kierownik M.Margalski poinformował, że odwodnienie na całej drodze jest typowo
powierzchniowe.
Ponadto przekazał, że firma z Mińska będzie robiła odcinek w Kisinach do wiaduktu,
natomiast przy świetlicy firma z Mławy. Prac jeszcze nie rozpoczęto. Zgodnie
z umową termin na realizację jest do końca lipca. Na razie termin nie jest zagrożony.
Kierownik M.Margalski zakomunikował, że budowa sali gimnastycznej w Ruszkowie
jest na etapie prac wykończeniowych. Został zrobiony dach, są okna, instalacje,
tynki.
Przewodniczący komisji P.Stańczak zapytał o kwestię wentylacji, zwracając uwagę
na problem skraplania się występujący przy budowie innych sal.
Kierownik M.Margalski poinformował, że prawdopodobnie są już zaprojektowane
trzy wyciągi mechaniczne aby nie było takiego problemu. Nie ma jeszcze łącznika
szklanego.

Firma

zleca

komuś

wykonanie.

zaakceptowania.
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Komisja Rewizyjna udała się w teren w celu dokonania przeglądu realizowanych
inwestycji.

Ad.pkt 7
Sprawy bieżące.
Radny K.Doliński zapytał o koszt wznowienia geodezyjnego punktu.
Kierownik M.Margalski powiedział, że koszt jest różny w zależności o terenu, od
tego czy mapy są aktualne .
Wójt Gminy odpowiedział, że w zależności od przypadku, od 150 zł wzwyż.
Radny K.Doliński poprosił o wsparcie, utwardzenie drogi do państwa Paczkowskich
w Kramarzewie.
Wójt Gminy poinformował, że zakupiono kruszywo i drogi sukcesywnie będą
naprawiane. Zrobiono drogi w Księżym Dworze, Petrykozach i Kisinach. Obecnie
trwają prace w Burkacie. Następnie będzie robiona część północna: droga do nowej
hali w Ruszkowie, Gąsiorowo, Uzdowo po kanalizacji, Kramarzewo.
Wójt Gminy wspomniał również o potrzebie spotkania się z mieszkańcami Uzdowa,
bowiem jeśli uda się sfinalizować sprawę utwardzenia placu przy remizie, dobrze
byłoby zaplanować środki z funduszu, gdyż nie ma drogi wyjazdowej z domków.
Przewodniczący Komisji P.Stańczak zapytał co jest planowane przy remizie,
wyłożenie kostką?
Wójt Gminy powiedział, że na chwilę obecną przygotowywana jest koncepcja.
Ad. pkt 8
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
P.Stańczak o godz. 13.00 zamknął posiedzenie komisji.
Protokołowała:

Przewodniczył:

Marta Nazarewicz

Piotr Stańczak

/Podinspektor/

/Przewodniczący Komisji Rewizyjnej/
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