
Protokół Nr 14 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 8 kwietnia 2014 r. 

 

Potwierdza się prawomocność posiedzenia komisji. W posiedzeniu komisji udział wzięli radni zgodnie z 

listą obecności tj. 3/3 członków oraz p. A. Rathmann – skarbnik gminy, p. F. Klimas – przewodniczący 

rady. 

Pani K. Muc, przewodnicząca komisji – przywitała obecnych, przedstawiła porządek posiedzenia komisji. 

Prosi p. A. Rathmann o informacje dotyczące funduszu sołeckiego. Kto ustala zadania realizowane z tego 

funduszu? 

Pani A. Rathmann – cel, zadanie realizowane z funduszu sołeckiego proponuje samo sołectwo. Zadanie to 

winno być zgodne z strategią rozwoju. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, wnioski o środki z funduszu 

sołeckiego należy składać do września, do projektu budżetu na rok kolejny. 

Pani K. Muc – jak wynika z przedstawionych materiałów środki z funduszu sołeckiego przeznaczono na: 

1) dofinansowanie remontu drogi, wykonanie skwerku przy Pl. Targowym, oświetlenie choinki 

Bożonarodzeniowej w Staniszczach Wielkich, 

2) odnowienie krzyża, tablicy pamiątkowej, organizacji dożynek w Staniszczach Małych, 

3) zakup przystanku autobusowego, dopłata do imprez w Spóroku. 

Podczas kontroli rachunków wydatków z środków funduszu sołeckiego, np. oświetlenie choinki - faktura 

dotyczyła konserwacji, naprawy oświetlenia, nie zaś opłaty za energię. Członkowie komisji uznali, iż 

należy dokładnie precyzować nazwy zadań, które są planowane i realizowanie. 

Pani K. Muc – proponuje kolejny punkt porządku tj. omówienie zadań inwestycyjnych zakończonych w 

2013 r. 

Pani A. Rathmann – jeżeli chodzi o budowę targowiska w Kolonowskiem to do przetargu przystąpiło 16 

firm. Przetarg wygrała firma Kromark, kwota oferty wyniosła 831.735,82 zł. Realizację zadania zamknięto 

kwotą 944.510,22 jak wynika z protokołu powykonawczego. Z powyższego wynika, iż były prowadzone 

roboty dodatkowe. 

Pani K. Muc – czego dotyczyły roboty dodatkowe.? 

Pani A. Rathmann – w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć jakie to były roboty. W materiałach są 

umowy o wykonanie przyłączy. W tych materiałach, które otrzymała brak umowy, czy też aneksu na 

roboty dodatkowe, które z pewnością posiada pracownik. Proponuje, aby na kolejne posiedzenie zaprosić 

pracownika prowadzącego zadanie, który będzie w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania.   

Z kolei przetarg na budowę ul. Szkolnej w Kolonowskiem wygrała firma Lariks Kwota wynikająca z 

umowy wynosiła 282.065 zł a ostatecznie wydatkowano ok. 335.000 zł. Również w tym przypadku 

wystąpiły roboty dodatkowe, uzupełniające na kwotę 39.690. Nie jest w stanie jakie były to roboty. 

Pan F. Klimas – chyba chodziło o poprawę parametrów podłoża. 

Pani K. Muc – prosi o informację na temat robót dodatkowych omówionych inwestycji. 
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Pani A. Rathmann – również w 2013 r. wykonano remont drogi z środków transportu rolnego w Spóroku 

„za stodołami”. Do przetargu przystąpiło 6 firm. Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie, koszt 

zadania ok. 79.000 zł, ogółem wydatkowano ok. 90.000 zł w tym wykonanie dokumentacji technicznej i 

koszty związany z nadzorem. Inne zadanie to wykonanie drogi – odnoga ul. Eichendorffa w Staniszczach 

Małych. Do przetargu przystąpiły 4 firmy, wygrała firma Transkom z Jaryszowa. Koszt zadania ok. 63.937 

zł, koszt wykonania również 63.937 zł, bez robót dodatkowych. Wysokość dofinansowania z środków 

Wojewody to kwota 47.000 zł. 

 

Na tym posiedzenie komisji zakończono. 

Protokółowała 

M. Bednorz 

Przewodnicząca Komisji 

Katarzyna Muc 


