
Protokół Nr 13 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 4 marca 2014 r. 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji. Obecni wg listy obecności tj. 3/3 

członków. W  posiedzeniu komisji udział wzięła p. A. Rathmann – skarbnik gminy. 

Pani K. Muc przewodnicząca komisji – przywitała obecnych, zapoznała z porządkiem obrad 

komisji. Komisja na dzisiejszym posiedzeniu przeprowadzi kontrolę dokumentów inwestycji 

zakończonych w 2013 r., w tym: budowa boiska ogólnodostępnego w Fosowskiem, 

renowacja kapliczki w Spóroku i przebudowa kotłowni i instalacji c.o. w szkole podstawowej 

w Staniszczach Małych.  Poprosiła p. A. Rathmann o niezbędne informacje. 

Pani A. Rathmann – musi z radnymi podzielić się dobrą informacją, Parafia Staniszcze 

Wielkie zwróciła gminie pożyczkę w wysokości 460.000 zł. Jeżeli chodzi o dokumenty 

związane z prowadzonymi inwestycjami to proponuje, aby radni dokonali przejrzenia 

materiałów związanych z przetargami na wykonawcę poszczególnych inwestycji oraz faktur 

związanych z kosztami inwestycji. Jako pierwszą inwestycję proponuje skontrolowanie 

zadania renowacja kapliczki w Spóroku. Do przetargu na to zadanie wpłynęło 6 ofert. 

Wykonawcą została firma p. A. Witoń ze Skorogoszczy. Koszt zadania brutto wyniósł 63.875 

zł, w tym koszt dokumentacji, inspektora nadzoru. W tym zadaniu wystąpiły dodatkowe 

roboty na kwotę 12.577,48 zł. 

Pani A. Mróz – w jakiej wysokości będzie zwrot środków unijnych, czego dotyczyły roboty 

dodatkowe? 

Pani A. Rathmann – zwrot środków nastąpi z PROW w wysokości 51.257 zł. Roboty 

dodatkowe dotyczyły konstrukcji dachu. 

Jeżeli chodzi o remont kotłowni i instalacji c. o. w szkole w Staniszczach Małych to koszt 

wykonanych robót wyniósł 252.694,83 zł. Inwestycja była prowadzona etapami począwszy 

od 2010 r. W pierwszym etapie wymieniono m.in. stolarkę okienną. Do przetargu na zadanie 

wpłynęło również 6 ofert. Przetarg wygrała najkorzystniejsza oferta, firma ze Świerklańca. W 

tym zadaniu jako roboty dodatkowe wykonano: schody, położono płytki na korytarzu kwota 

4.920 zł. Zadanie to zostało już rozliczone w ramach dotacji i pożyczki z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z NFOŚiGW otrzymano dotację na 

termomodernizację szkół w wys. 245.041,04; 276.241 (wraz z budynkiem urzędu i OSP), 

604.234 zł (pożyczka z NFOŚiGW). 

W ramach zadania modernizacja boiska ogólnodostępnego w Fosowskiem wykonano: boisko, 

bieżnię, skocznię, trawniki, ławki z oparciem  oraz kosze na odpadki. Do gminy ogółem na to 

zadanie wpłynęło 7 ofert. Ofertę wygrała firma Bel-Sport Bytom. Wartość  zadania wyniosła  

436.691,27 zł i ta kwota została rozliczona (wartość ryczałtowa) ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej (145.700 zł) 

Pan R. Kupke – gmina w ostatnim czasie w ramach inwestycji oddała do użytku kilka 

obiektów. Z uwagi na to należy ustalić osobę nadzorującą, odpowiedzialną za użytkowanie 



danego obiektu. Brak gospodarza prowadzi do niszczeń, śmiecenia np. boisko ogólnodostępne 

w Kolonowskiem. 

Pani K. Muc – co z wnioskiem z ostatniego posiedzenia komisji,  chodzi o wykonanie 

bannera z środków komisji antyalkoholowej? 

Pan R. Kupke – prosi o częstsze wywożenie kubłów stojących przy drogach, gdyż są 

przepełnione. Jaka jest częstotliwość opróżniania tych kubłów, czy również dwa tygodnie? 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokółowała: 

M. Bednorz 


