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Komisja Rewizyjna 

Protokół nr III 

Posiedzenie w dniu 13 sierpnia 2020  

 
Obrady rozpoczęto 13 sierpnia 2020 o godz. 15:50, a zakończono o godz. 16:50 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków. 

Obecni: 

1. Ryszard Jan Filipowicz 

2. Bernarda Komorowska 

3. Andrzej Kułak 

4. Artur Maciej Lis 

5. Janusz Obara 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Obara otworzył posiedzenie i przywitał 

zebranych. 

 

2. Stwierdzenie quorum 

W posiedzeniu uczestniczy 4 z 5 – osobowego składu Komisji, co jest podstawą do 

podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik protokołu. W 

posiedzeniu uczestniczy również Jarosław Rutczyński – inspektor ds. drogownictwa. 

 

3. Przyjęcie porządku obrad 

Nie zgłoszono uwag do proponowanego porządku obrad.  

Wyniki głosowania 

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Bernarda Komorowska, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz Obara 

NIEOBECNI (1) 

Ryszard Jan Filipowicz 

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 

Nie zgłoszono uwag do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

Wyniki głosowania 

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Bernarda Komorowska, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz Obara 

NIEOBECNI (1) 

Ryszard Jan Filipowicz 

 

5. Kontrola wybranego zadania inwestycyjnego 

Kontroli poddane zostało zadanie pn. „Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy 

w Masłowie”. Inspektor ds. drogownictwa Jarosław Rutczyński przedstawił projekt 

zagospodarowania parkingu. Rozbudowa obejmuje: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, 
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przeniesienie istniejącego placu zabaw, budowę oświetlenia, oznakowanie parkingu. 

Dotychczas funkcjonujący parking był za mały, dojazd do obiektów (szkoła, poczta, urząd) był 

utrudniony. Żeby  częściowo rozwiązać ten problem powstał tymczasowy parking z wjazdem 

utwardzonym tłuczniem, na około 30 miejsc postojowych. Jednak problem odprowadzania 

wody pozostał a w czasie opadów parkowanie na tej części było utrudnione, bo miejsca 

postojowe nie były utwardzone. W 2018 r. opracowany został kosztorys inwestorski – 

wykonawca: Biuro Projektowe JARBUD, za kwotę 28.000,00 zł brutto. Kosztorys opiewał na 

kwotę 904.000,00 zł, z czego 711.823,04 to wartość robót budowlanych, a 192.632,00 zł to 

koszt budowy oświetlenia. W ramach rozbudowy zaplanowano około 57 miejsc postojowych 

dla samochodów osobowych, 5-6 miejsc dla autobusów szkolnych oraz rozwiązano kwestie 

komunikacyjne. 

W dniu 15 stycznia 2019 r. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę przystąpiła do wyboru 

wykonawcy. W budżecie gminy przeznaczono na ten cel kwotę 650.000,00 zł. Najniższa oferta 

opiewała na kwotę 627.016,33 zł i została złożona przez Firmę Remontowo – Budowlaną 

Zbigniew Dziuba, Koniemłoty ul. Szkolna 31, termin wykonania określony został do dnia 31 

sierpnia 2019 r. W trakcie prac pojawiły się roboty dodatkowe związane głównie 

z odprowadzaniem wód opadowych.  Wystąpiła także konieczność przebudowania chodnika 

obok hali sportowej i zamontowania barierki zabezpieczającej.  

Komisja udała się na oględziny miejsca. 

Komisja wnioskuje o: 

- Wzmocnienie oświetlenia słupa iluminacyjnego znajdującego się na parkingu, 

- Zadaszenie studzienki zbierającej wody opadowe, co zmniejszy ilość wpadających do niej 

traw, liści i szyszek z pobliskich drzew.   

Komisja nie zgłasza uwag do wykonanej inwestycji.  

Wyniki głosowania 

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Bernarda Komorowska, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz Obara 

NIEOBECNI (1) 

Ryszard Jan Filipowicz 

 

6. Sprawy inne 

Brak głosów w tym punkcie. 

 

7. Zakończenie obrad 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu 

i o godzinie 16:50 Przewodniczący zamknął obrady. 

 

 

 

  

 

Przygotował(a): Joanna Synak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


