
Protokół nr 5/2015  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

 w dniu 22.05.2015 roku 

 

Godzina rozpoczęcia:  14:00 

Godzina zakończenia: 14:50  

Obecni: 

1. Piotr Nieratka – Przewodniczący Komisji 

2. Katarzyna Kiecenka – Sekretarz 

3. Mirosław Kędzia – Członek 

4. Artur Kozioł 

O godzinie 14:20 dołączył: 

1. Krzysztof Sadowski – Zastępca Przewodniczącego 

W posiedzeniu uczestniczyli również mieszkańcy wsi Wykroty wraz z Sołtysem – Panią Krystyną Proć. 

Porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu nr 03/2015 

2. Przyjęcie protokołu nr 04/2015 

3. Sprawy różne. 

4. Zakończenie kontroli stanu dróg. 

Przewodniczący uznał, że ze względu na zgromadzone osoby zainteresowane zostanie najpierw 

omówiony punkt dotyczący kontroli dróg.  

Ad 4. Zakończenie kontroli stanu dróg.  

Odczytano projekt protokołu z kontroli dróg – przebieg kontroli, odwiedzone miejsca, wstępne 

wnioski, które zostały ustalone na miejscu. Uzupełniono protokół o dodatkowe wspólne wnioski, a 

także wnioski ogólne.   

Wniesione uwagi do projektu protokołu: 

 - Przewodniczący wraz z radnym Kędzia wnieśli uwagę, że mostek w Czernej wymaga niezbędnej 

przebudowy, co zostało w protokole ujęte.   

 - Omówiono wnioski dotyczące skrzyżowania ul. Różanej z ul. Kwiatową, gdzie jest konieczność 

zamontowania studzienki ze względu na stojącą wodę oraz zamontowania ograniczenia tonażowego 

pojazdów.  

- Radny Sadowski zwrócił uwagę na konieczność opracowania ewidencji dróg gminnych 

doprowadzających na posesję oraz do pół rolnych z ujęciem długości dróg. Ewidencja powinna być 

systematycznie aktualizowana.  



Radny Kozioł zaznaczył, że na terenie wsi nie tyle, że dojazd jest utrudniony, ale nie ma tam w cale 

dojazdu do 3 posesji i zgłosił taką uwagę do protokołu, która została uwzględniona. Dodał, że to są 

istotne sprawy i mieszkańcy nie powinni czekać kolejne lata na wdrożenie Planu poprawy jakości 

dróg. Są to drogi, które wymagają przebudowy teraz, ponieważ trzeba je zabezpieczyć jeszcze przed 

okresem zimowym. W roku bieżącym również są zaplanowane środki na budowę , remonty dróg i 

uważa, że w pierwszej kolejności trzeba zająć się posesjami do których nie ma dojazdu, a takie 

domostwa są tylko w Wykrotach.  Radna Kiecenka potwierdziła, że drogi te są istotne choćby ze 

względu na fakt, że obecnie dużo mówi się o środowisku i wywozie nieczystości, jednak jeśli brak jest 

dojazdu do nieruchomości to i istnieje znaczna trudność z wypełnianiem tego obowiązku. Pod tym 

kątem przy tworzeniu takiego Planu będzie trzeba brać również takie aspekty.  

O głos poprosiła Pani Krystyna Proć – sołtys wsi Wykroty, która poinformowała, ze sama Komisja 

podczas kontroli stwierdziła, ze remontowane drogi metodą tłuczniową w zeszłym roku zawierają 

więcej pisaku, czy gliny, która powoduje lepkość i zadała pytanie, czy ktoś sprawdzał jakość 

nawierzchni tych dróg – z jakiego tworzywa to zrobiono, co tam jest.  

Radna Kiecenka poinformowała, że porównywaliśmy kosztorysy inwestorskie (kosztorysy 

przygotowane do przetargu, a wykonane) w roku 2013 i 2014 roku, ponieważ zbyt duże różnice mogą 

świadczyć o oszczędnościach na materiale i jakości wykonania dróg. Jednak te drogi nie były 

przygotowywane chyba jako inwestycje, ponieważ na piśmie z Urzędu nie zostały wyszczególnione 

Wykroty.  Przewodniczący poinformował, że z podanych informacji wynika, ze w zeszłym roku 

wykonano przebudowę ul Parkowej na nawierzchnię tłuczniową o łącznej dł. 900 mb. na kwotę 

56 553,83 zł. 

Kolejne pytanie dotyczyło środków finansowych na zadania związanego z utrzymaniem dróg na zimę 

– jeśli nie było zimy i te koszty nie były takie czy te pieniądze zostały i czy można je przeznaczyć na 

drogi? 

Radna Kiecenka wraz przewodniczącym poinformowali, że to jest raczej na zasadzie wykupienia 

usługi i dyspozycyjności , bez względu na pogodę. Czasem Spółka na tym zyskuje, a czasem traci.  

O 14: 20 dołączył jeden członek Komisji, Pan Krzysztof Sadowski. Od tej pory Komisja obradowała w 

pełnym składzie.  

Pani Sołtys zapytała czy są jeszcze w Gminie drogi o nawierzchni gruntowej do jakiś posesji? 

Radny Sadowski poinformował, że są choćby w Nowogrodźcu. Co zostało potwierdzone przez 

Przewodniczącą i radną Kiecenka.  

Pani Sołtys przedstawiła nam dwóch mieszkańców z Wykrot, które nie mają dojazdu do domostw, 

między innymi starszą Panią, która nawet gdy będzie potrzebowała opieki medycznej, to nawet 

pogotowie nie dojedzie.  

Pani Proć poinformowała, że od czasu gdy jest sołtysem, czyli od 2007 roku wnioskuje o  remonty, 

naprawy, przebudowy dróg we wsi i zawsze zaznacza wszystkie drogi, które tego naprawdę 

wymagają. Małymi kroczkami są one remontowane, ale jak sama Komisja zauważyła drogi 

remontowane w zeszłym roku wymaga ponownych napraw. Podobnie jak ulica Polna, która była już 3 

razy naprawiana.  



Na tym zakończono obrady dotyczące kontroli stanu dróg. Przygotowano oddzielny protokół 

pokontrolny dołączony do protokołu jako załącznik nr 1. 

 

Ad 1. Przyjecie protokołu nr 03/2015  

Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

„za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0 

 

Ad 2. Przyjęcie protokołu nr 04/2015 

Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

„za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0 

 

Ad 3. Sprawy różne. 

- Ustalono termin kolejnego posiedzenia odnośnie analizy wykonania budżetu za rok 2014.  

Posiedzenie odbędzie się 02 czerwca 2015 roku po sesji Rady Miejskiej.  

- Radny Sadowski poinformował, że przedsiębiorcy są niezadowoleni z działań dyrektora Gminnego 

Centrum Kultury, w związku z cateringiem na Dni Nowogrodźca. Impreza została sprzedana za  40 tyś 

i obecnie lokalni przedsiębiorcy chcąc wystawić się ze swoim produktami, usługami zmuszeni są do 

wysokich płatności – 1 000 zł. Przedsiębiorcy będą chcieli wystosować skargę na działalność 

Dyrektora, aby sprawdzić jak to zostało dokonane.  Podobna sytuacja miała miejsce 2 lata temu i 

mowa była, że Dyrektor będzie to rozdzielać w formie dwóch odrębnych przetargów.  

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia i brak dodatkowych wniosków Przewodniczący 

zakończył posiedzenie o godzinie 14:50. 

 

 

Protokołowała:       Przewodniczący: 

 

Katarzyna Kiecenka      Piotr Nieratka 

Sekretarz Komisji      Przewodniczący Komisji 

 



Załączniki: 

1. Protokół pokontrolny z przeprowadzonej kontroli stanu dróg gminnych na terenie Miasta i 

Gminy Nowogrodziec. 

2. Wniosek mieszkańców wsi Wykroty i Zagajnik dotyczący informacji o wysokości inwestycji 

poniesionych na remont dróg. 

3. Odpowiedź Urzędu Miejskiego dot. wniosku mieszkańców wsi Wykroty i Zagajnik. 

4. Wniosek Radnej Miejskiej Barbary Sikora dot. stanu drogi gminnej we wsi Gościszów. 

5. Wniosek Radnej Miejskiej Katarzyny Kiecenka dot. zestawienia wydatków poniesionych na 

rzecz prac remontowych i naprawczych, porównania kosztorysów inwestorskich oraz 

informacji dot. dokumentów określającego działania na przyszłe lata w związku z w/w 

zadaniem.  

6. Odpowiedź Urzędu Miejskiego dot. wniosku Radnej Kiecenka. 

7. Wniosek sołtysa wsi Zabłocie, Pani Agnieszki Góral.  

 

 

 

 

 

 


