Komisja Rewizyjna

Protokół nr IX/2020
9 Posiedzenie w dniu 23 września 2020
Obrady rozpoczęto 23 września 2020 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 17:55 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 3 członków.
Obecni:
1. Agnieszka Kościelska
2. Andrzej Florczyk
3. Beata Kmito
Ponadto w posiedzeniu wzięli udział:
1. Karol Jóźwiak – Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Lilla Kiljańska – Skarbnik
3. Mirosław Sabatowski – Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Młynary
4. Mateusz Jurgielewicz - Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Młynary
5. Danuta Matusiak - Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Młynary
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Agnieszka Kościelska
witając wszystkich zebranych.
Na posiedzeniu komisji obecnych było 3 radnych, co stanowi quorum do podejmowania czynności
kontrolnych.

2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji odczytała porządek obrad.
Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanego w materiałach komisji porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VIII posiedzenia Komisji, które odbyło się 03 czerwca 2020 r.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej Komisji Rewizyjnej.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z VIII posiedzenia Komisji, które odbyło się 03 czerwca 2020 r..
Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (3)
Andrzej Florczyk, Beata Kmito, Agnieszka Kościelska

4. Kontrola przetargu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola”.
Przewodnicząca Komisji poprosiła Pana Mirosława Sabatowskiego o omówienie wybranego
przez Komisję przetargu.
Pan Mirosław Sabatowski omówił postępowanie przetargowe oraz udostępnił wgląd do jawnej
części dokumentacji przetargowej.
Po zapoznaniu się z dokumentacją Radni nie wnieśli uwag.
5. Ocena wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku.
Przewodnicząca Komisji poprosiła Panią Skarbnik o omówienie zarządzenia w sprawie
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za
I półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz informacją z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
Radni nie wnieśli uwag do wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku.
6. Utrzymanie dróg publicznych na terenie gminy, remonty i inwestycje w tym zakresie.
Pan Andrzej Florczyk stwierdził, że przedstawiona dokumentacja nie jest wystarczająca oraz
poprosił o obecność Pana Mateusza Jurgielewicza celem wyjaśnień.
Pan Mateusz Jurgielewicz wszedł na posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Pan Andrzej Florczyk zapytał się czy gmina posiada dokument stwierdzający ocenę dróg.
Pan Mateusz Jurgielewicz odpowiedział, że co tydzień odbywa się objazd dróg publicznych i
części wewnętrznej oraz dostarczane są podania od mieszkańców.
Pan Andrzej Florczyk zapytał o inwestycyjny plan naprawy dróg.
Pan Mateusz Jurgielewicz odpowiedział, że zajmuje się sprawą bieżących napraw dróg a
działaniami inwestycyjnymi zajmuje się Pani Danuta Matusiak.
Pan Andrzej Florczyk powiedział, że chciałby zobaczyć konkretny dokument określający stan
dróg gminnych.
Pan Mateusz Jurgielewicz odpowiedział, że na początku kadencji razem z Pani Burmistrz
sporządzony został plan naprawy dróg gminnych z podziałem na przypuszczalny rok realizacji.
Pan Andrzej Florczyk powiedział, że chciałby zobaczyć ten dokument.
Pan Mateusz Jurgielewicz wyszedł z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
Pani Danuta Matusiak weszła na posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Pani Danuta Matusiak opowiedziała o realizacji obecnej inwestycji drogi Sąpy-Zastawno.

Pan Karol Jóźwiak zapytał o dofinansowanie tej inwestycji.
Pani Danuta Matusiak odpowiedziała, że wniosek o dofinansowanie został złożony na I etap tej
inwestycji Sąpy-Warszewo.
Pan Karol Jóźwiak powiedział, że jest nie usatysfakcjonowany, że wniosek nie został złożony
na całą drogę.
Pan Andrzej Florczyk zapytał dlaczego akurat droga Sąpy-Warszewo.
Pani Danuta Matusiak odpowiedziała, że droga została wytypowana kierownictwo, sołectwo
i mieszkańców.
Pani Beata Kmito powiedziała, że informacja o podziale tej inwestycji na etapy nikt nie
informował.
Pan Karol Jóźwiak powiedział, że od ubiegłej kadencji starał się o naprawę tej drogi więc
została ona wytypowana przez długotrwałe prośby i składane wnioski.
Pani Danuta Matusiak odpowiedziała, że podział na etapy jest uzależniony od dostępnych
funduszy.
Przewodnicząca Komisji zapytała pod jakim kątem są drogi typowane do następnych
wniosków.
Pani Danuta Matusiak odpowiedziała, że nie ma takich informacji.
Pan Andrzej Florczyk powiedział, że skoro gmina ma mało funduszy to drogi powinny być
lepiej wybierane.
Pani Beata Kmito zaznaczyła, że lepiej gdyby dzieci w miejscowości szły na spacer asfaltem
niż na pole miałby pójść.
Pani Danuta Matusiak powiedziała, że na drogę jest 5 lat gwarancji więc proszę się nie obawiać.
Pan Andrzej Florczyk podziękował za przyjście Pani Danuty Matusiak.
Pani Danuta Matusiak wyszła z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
Pan Andrzej Florczyk zaproponował aby sporządzić wniosek o uzupełnienie informacji
ponieważ dokumentacja, która została przedstawiona Komisji jest niewystarczająca.
Przewodnicząca Komisji oraz Pani Beata Kmito zgodziła się z propozycją Pana Andrzeja.
Pan Mateusz Jurgielewicz wszedł z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
Pan Mateusz Jurgielewicz przedstawił członkom komisji i omówił plan naprawy dróg
powiatowych oraz poinformował, że gdzieś w dokumentacji posiada także plan dróg gminnych.

Pan Andrzej Florczyk zapytał kto sporządzał ten plan.
Pan Mateusz Jurgielewicz odpowiedział, że plan był sporządzany przez Panią Burmistrz na
początek kadencji.
Pan Andrzej Florczyk zaznaczył, że w tych przedstawionych dokumentach brakuje daty lub
okresu czasu, którego obowiązuje.
Przewodnicząca Komisji podziękowała Panu Mateuszowi Jurgielewiczowi za przyjście.
Pan Mateusz Jurgielewicz wyszedł z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
7. Wizytacja w terenie w zakresie świetlic, placów zabaw i dróg gminnych.
Członkowie Komisji Rewizyjnej wizytacje w terenie przeprowadzili na następującej trasie:
Młynarska Wola, Sąpy, Warszewo, Zastawno, Nowe Monasterzysko, Stare Monasterzysko,
Błudowo, Płonne
Na powyższej trasie stwierdzono potrzeby:
1. Wykaszanie placów zabaw, siłowni zewnętrznych, obiektów sportowo-rekreacyjnych
na terenach wiejskich gminy Młynary
2. Wymiana i konserwacja placu zabaw w m. Zastawno
3. Wymiana blachy na dachu świetlicy wiejskiej w m. Zastawno
4. Możliwość sprzedaży budynku gminnego po sklepie celem zwiększenia środków na
budowę wiatrołapu w świetlicy wiejskiej w m. Nowe Monasterzysko
5. Naprawa łańcuszka bezpieczeństwa w huśtawce na placu zabaw w m. Błudowo
6. Wymiana eternitu na dachu świetlicy w m. Płonne
7. Wymiana domykacza do furtki na terenie placu zabaw w m. Sąpy
8. Sprawy różne.
Radni nie zabrali głosu w tym punkcie.
9. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca zamknęła posiedzenie komisji Rewizyjnej.

Przygotował(a): Sylwia Kaczyńska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

