
P r o t o k ó ł  Nr 23 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19 lutego 2018 r. które odbyło się w sali posiedzeń 

urzędu w godz. 14:00 do 17:00 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji. Obecni wg listy obecności tj. 5/5 członków 

komisji. W posiedzeniu komisji udział wzięli: p. A. Rathmann – skarbnik gminy, p. P. Dreja – 

insp. ds. inwestycji, budownictwa i gospodarki przestrzennej, p. P. Leja – podinspektor ds. 

zamówień publicznych i energetyki oraz p. E. Dziuba – insp. ds. dowodów osobistych i 

działalności gospodarczej. 

Pani H. Krasucka – przewodnicząca komisji przywitała obecnych, przedstawiła porządek 

posiedzenia komisji. Prosi o informacje dotyczące realizacji inwestycji drogowych, w tym ul. 

Dębowej w Kolonowskiem oraz ul. Długiej w Staniszczach Wielkich. 

Pan P. Leja – realizacja ul. Dębowej przeprowadzono w II połowie 2017 r. Inwestycja było 

realizowane jako dwa odrębne zadania. W przetargu na wyłonienie wykonawcy brały udział 

ogółem 4 firmy. Wykonawca, który wygrał przetarg odstąpił od podpisania umowy. W wyniku 

odstąpienia od umowy wadium firmy przepadło na rzecz gminy. Była to kwota 7000 zł. 

Ostatecznie inwestycję powierzono kolejnej firmie, która brała udział w przetargu. Do zadania 

gmina musiała dołożyć 60.000 zł. W ostateczności roboty zamknęły się na kwotę 380.000 zł 

(umowa była na 442.000 zł), z tego dofinansowanie z NPPDL wyniosło 50%. Do przetargu na 

zadanie budowa oświetlenia przystąpiły 3 firmy. Koszt zadania to kwota 48.000 zł również 

dofinansowane w 50%. Firma wykonała oświetlenie ledowe, słupy aluminiowe. 

Pan P. Dreja – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla Kolonowskiego teren 

ten przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową. Na etapie projektu drogi zapadła decyzja, 

że droga będzie wykonana z kostki. Jest to wskazane, gdyż pozwoli na łatwe wykonanie 

podłączeń do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej nowo powstających budynków, bez 

niszczenia drogi. Przed robotami drogowymi firma musiała wykonać odejścia do sieci. Zadanie 

budowy drogi wykonała firma Insbud p. Trepki z Rybnika. Inwestycja została wykonana, gdyż 

otrzymaliśmy informację, że dostaniemy dofinansowanie. W trakcie roboty koszt inwestycji 

uległ zmianie. Zmieniono techniczne wymogi dotyczące podbudowy drogi oraz w trakcie robót 

powykonawczych uległy zmianie obmiary wykonanych robót. Z uwagi na to całkowity koszt 

robót zmniejszył się z kwoty 442.928,09 zł do kwoty 382.142 zł. 

Pani H. Krasucka – ile wynosiła kwota dofinansowania? 

Pan P. Dreja – ok. 240.000 zł łącznie z oświetleniem. 

Pan J. Steinert – jaki jest okres gwarancji na roboty? 

Pan P. Leja – zasadniczo okres gwarancji wynosi 60 miesięcy tj. 5 lat. W tym przypadku jest 

to 5 lat. 

Pani H. Krasucka – prosi członków komisji o przejrzenie dokumentów z przetargu jak również 

dotyczących rozliczenia inwestycji. Z uwagi na brak pytań do tego tematu prosi o informacje 

dotyczące budowy ul. Długiej w Staniszczach Wielkich. 

Pan P. Leja – w IV kw. 2017 r. odbył się pierwszy przetarg na wykonawcę ul. Długiej. Niestety 

w tym okresie nie wpłynęła żadna oferta. Zadanie należało przesunąć na rok kolejny. W roku 

bieżącym do przetargu na to zadanie przystąpiły trzy firmy. Przetarg wygrała firma OLS sp. z 



o.o. z Lublińca. Gmina na wykonanie tego zadania planowała kwotę 330.000 zł zaś firma 

złożyła ofertę na kwotę 223.225l,45 zł. Okres realizacji zadania to 30.04.2018 r. Droga ma ok. 

500-600 m. 

Pani H. Krasucka – z uwagi na brak pytań co do tego zadania, dziękuje za przedstawienie 

informacji. Prosi p. E. Dziuba o informacje dotyczące wydatkowania środków Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych. 

Pani E. Dziuba – środki komisji stanowią wpływy z wydanych koncesji na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wartości 

sprzedaży napojów alkoholowych w terminie do 31.01. każdego roku. Na podstawie tych 

danych oblicza się opłaty, które musi ponieść w całości lub w trzech ratach. Na terenie gminy 

posiadamy 23 punkty sprzedaży napojów alkoholowych. W roku 2017 r. z tytułu sprzedaży 

napojów alkoholowych w gastronomii uzyskaliśmy dochód w wysokości 26.280 zł a z 

sprzedaży detalicznej (sklepy)  uzyskaliśmy dochód w wysokości 73.709 zł. Obrót ze sprzedaży 

napojów alkoholowych spadł. Jest to dobra oznaka świadczy o odpowiednio ukierunkowanych 

działaniach profilaktycznych. Plan wydatków środków określa komisja i przedstawia jako 

załącznik do programu działania komisji.  Część środków jest planowana na wydatki związane 

z pracą komisji tj. diety, szkolenia oraz dofinansowanie zadań prowadzonych przez szkoły, w 

tym dopłata do kolonii. Oprócz tych wydatków kwotę 40.000 zł przeznaczono dla BiCeK jako 

dotację na różnego rodzaju imprezy organizowane dla wszystkich nie tylko osoby, rodziny 

zagrożone. BiCeK ogółem wydatkował kwotę 36.807 zł , pozostałą kwotę zwrócono. Dotacja 

została rozliczona w sposób szczegółowy, rozliczenie do wglądu. Dodatkowo z środków 

komisji zatrudniamy psychologa, który udziela porad (raz w tygodniu) po uprzednim 

umówieniu się. Dodatkowo komisja jest zobowiązana do każdorazowego opiniowania 

wydawanych koncesji na alkohol. Jeżeli przedsiębiorca nie uiści opłaty za koncesję skutkuje to 

cofnięciem wydanego zezwolenia. Są to sprawy trudne. Ostatnio zmieniły się przepisy i 

będziemy zmuszeni również dostosować naszą uchwałę dot. wyznaczenia punktów 

alkoholowych.  

Radni przejrzeli dokumenty związane z finansowaniem komisji, brak pytań. 

Na tym posiedzenie komisji zakończono. 
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