PROTOKÓŁ Nr 4/2004
posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 17 maja 2004
roku w godz.1045 -1630 w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne.
Obecni w/g załączonej listy obecności.
W posiedzeniu uczestniczył mgr inż. Mieczysław Stępień – wójt gminy.
Przewodniczył radny Andrzej Pawlik – przewodniczący Komisji.
Porządek obrad:
1. Zapoznanie się z protokółami przetargów z 2003 roku.
2. Obrona cywilna – stan sprzętu, przydziały mobilizacyjne.
3. Sprawy bieżące i inne.
Ad. pkt.1. Na posiedzenie Komisji poproszono Panią Elżbietę Lasota – ins. d/s
budownictwa w Urzędzie Gminy w celu przedstawienia protokołów
z przetargów z 2003 r.
Pani Lasota przedstawiła do wglądu protokoły z przetargów i udzieliła
odpowiedzi na zadawane pytania.
Skład komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Nr 1/2002 Wójta Gminy
Poświętne z dnia 20 listopada 2002 r. był następujący:
1. Elżbieta Lasota – przewodnicząca komisji.
2. Adam Świąder – sekretarz komisji.
3. Elżbieta Sobczyk – członek.
4. Marian Pisarski – członek.
5. Jadwiga Wójcicka – członek.
6. Anna Liber – członek.
7. Stanisław Lipski – członek.
Komisja w w/powołanym składzie przeprowadziła następujące przetargi:
- Przetarg dotyczący zbycia koparko-ładowarki „Bobcat”.
Przetarg był ogłaszany dwukrotnie, jednak nie doszedł do skutku ze względu na
brak oferentów. Pani Lasota okazała dokumenty z przetargu. Z ogłoszonych
przetargów zostały spisane stosowne protokoły z podpisami członków komisji.
- Trzeci przetarg dotyczył kanalizacji sanitarnej w msc. Studzianna.
Radny Czesław Sobczyk zapytał o przegląd gwarancyjny II etapu kanalizacji
w Studziannie. Zwrócił uwagę, że na posesji Pana Grzybka w Studziannie jest
problem ze studzienką, w której stoi woda.
Pani E. Lasota wyjaśniła, że termin przeglądu już minął w roku ubiegłym, ale
wadium nie zostało jeszcze zwrócone.
Wójt oraz członkowie Komisji stwierdzili, że należy jeszcze wystąpić do firmy,
która była wykonawcą kanalizacji o dokonanie przeglądu gwarancyjnego.
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Pani Lasota wyjaśniła, że sprawy kanalizacji przyjął ZUK i to on powinien
pilnować terminów przeglądów.
Na posiedzenie Komisji poproszono Pana Stanisława Lipskiego – kierownika
Zakładu Usług Komunalnych w Poświętnem i przedstawiono mu sprawę
przeglądu kanalizacji w Studziannie.
Komisja zaleciła, by pracownicy ZUK dokonali przeglądu w terenie II odcinka
kanalizacji w Studziannie, sprawdzając czy wszystko działa sprawnie.
Jeśli będą jakieś poważne uchybienia, to trzeba wezwać firmę – wykonawcę
kanalizacji – do usunięcia usterek i wypłacić wadium.
Poinformowano kierownika Lipskiego, że w roku bieżącym kończy się
gwarancja na III etap kanalizacji (do SKR). Zalecono, by dopilnować terminu
przeglądu.
-Przetarg nr 4 na zakup kruszywa na drogi gminne z dnia 18 czerwca 2003
roku.
Członkowie Komisji przeglądali dokumenty z przetargu i stwierdzili, że
komisja wybrała ofertę najkorzystniejszą pod względem cenowym i
jakościowym.
- Przetarg nr 5 z dnia 14 lipca 2003 r. na transport zakupionego kruszywa na
drogi gminne.
Komisja wybrała najtańszą ofertę z 2 złożonych ofert.
- Przetarg nr 6 z dnia 25 lipca 2003 r. na dowóz uczniów do szkół w roku
szkolnym 2003/2004.
W przetargu wzięły udział 2 przedsiębiorstwa transportowe.
Przetarg został unieważniony, ze względu na brak możliwości wyłonienia
oferenta (obaj oferenci przedstawili jednakową cenę za usługę).
- Przetarg nr 7 z dnia 11 sierpnia 2003 roku dotyczący założenia instalacji
grzewczej w budynku Urzędu Gminy.
Komisja wnioskowała o unieważnienie przetargu, gdyż wpłynęła tylko jedna
oferta.
- Przetarg nr 8 z dnia 11 sierpnia 2003 roku – zapytanie o cenę na dowóz
uczniów do szkoły w roku szkolnym 2003/2004. Zapytano 5 firm o cenę.
Z pięciu złożonych ofert , po odrzuceniu jednej, wybrano firmę Moto-trans
z Drzewicy, jako najkorzystniejszą cenowo. Protokół zatwierdził Wójt Gminy.
- Protokół z dnia 25 sierpnia 2003 roku dotyczący II przetargu na wykonanie
instalacji grzewczej w Urzędzie Gminy. Przetarg nie doszedł również do
skutku, gdyż wpłynęła 1 oferta.
Na w/w roboty dokonano wyboru inwestora z wolnej ręki na kwotę 36.454,93 zł
brutto. Umowę nr 16/03 z dnia 8 września 2003 r. podpisano z Prezesem
Zarządu firmy REMBOR z Tomaszowa Maz.
Dokumenty z I i II nieodbytego przetargu wraz z ofertami znajdują się w aktach
Urzędu Gminy.
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- Protokół nr 10 z dnia 25 września 2003 r. na dostawę zestawów
komputerowych do Gminnego Centrum Informacji.
Ze względu na to, że wpłynęła tylko jedna oferta, komisja przetargowa
wnioskowała do Wójta Gminy o unieważnienie przetargu.
- Protokół nr 11 z dnia 14-15 października 2003 r. na dostawę 5 szt. zestawów
komputerowych do GCI. Zgłosiły się trzy firmy z ofertami.
Komisja wybrała ofertę firmy KOMBO z Tomaszowa Maz. - najkorzystniejszą.
Pani E. Lasota przedstawiła listę zadań do realizacji w 2004 r.
Ad. pkt.2. Pan Bolesław Kośka – insp. d/s OC przedstawił informację
dotyczącą działalności w zakresie obrony cywilnej. Informacja pisemna
w załączeniu do protokołu. Pan Kośka poinformował o stanie magazynu oc.
Komisja dokonała oględzin magazynu oc. Stwierdzono, że magazyn jest czysty,
prowadzony zgodnie z wytycznymi oc w tym zakresie.
Ad. pkt.3. Przewodniczący Komisji poprosił na posiedzenie Pana Jerzego
Łumińskiego – prezesa OSP Poświętne i Pana Mariana Pisarskiego – dyrektora
ZEAS w Poświętnem, w celu omówienia przygotowania imprezy dotyczącej
nadania imienia dla wozu strażackiego w dniu 6 czerwca 2004 r.
W posiedzeniu uczestniczył również Przewodniczący Rady Gminy – Andrzej
Małachowski.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że na uroczystość należałoby zaprosić
osoby, które pomogły przy zdobyciu środków na zakup samochodu do
ratownictwa drogowego.
Prezes Łumiński przedstawił listę zaproszonych osób oraz propozycję
przebiegu uroczystości. Zaproponował miejsce zawodów strażackich – plac
przy Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem.
Radni poparli tą propozycję.
Następnie dyskutowano nad organizacją imprezy.
W dalszej części radni podjęli dyskusję na temat ustalenia stałej opłaty za
włączenie się do sieci wodociągowej w gminie Poświętne. Zaproponowano, by
ustalić stałą opłatę w wysokości okł.800-1000 zł i najbliższej sesji podjąć
stosowną decyzję.
Radny Marian Grzybek zwrócił się z wnioskiem o zainstalowanie telefonu przy
budce telefonicznej w Wólce Kuligowskiej.
Przewodniczący Komisji poprosił, by wystąpić z wnioskiem z Urzędu Gminy
do Telekomunikacji Polskiej o zainstalowanie telefonu.
Radny Czesłąw Sobczyk złożył wniosek o ustawienie znaku drogowego
w Studziannie „śliska i mokra jezdnia”, ze względu na powtarzające się
wypadki drogowe po deszczu.
Radny Paweł Kobylarczyk przypomniał, że w Dęborzeczce miał być ustawiony
kierunkowskaz do Buczku. Ponowił swój wniosek w tej sprawie.
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Na tym posiedzenie zakończono.
Protokół sporządziła:
Elżbieta Sobczyk

