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Protokół 
z  posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 22.10.2008 r. 
 
 

Posiedzenie Komisji otworzył o godz. 14oo Przewodniczący Marcin Pietrusiński. 
Stwierdził quorum – obecnych 3 członków Komisji - i odczytał porządek obrad: 

 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum Komisji. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji. 
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16.09.2008 r. 
4. Skarga na działalność Burmistrza Miasta Halinów. 
6 Kontrola realizacji zadań wodociągowych w  2007 r. 
7 Kontrola dokumentacji i ocena zimowego utrzymania dróg w sezonie 2007/2008. 
8 Kontrola dokumentacji dot. technik utrzymania dróg gruntowych na terenie gminy. 
9 Sprawy różne. 
 

Ad. 3 
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie – 3 za. 
 
Ad 4 
Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 16.09.2008 r. przyjęto jednogłośnie,  bez uwag  – 3 za. 
 Ad. 5 
Skarbnik Miasta Teresa Karwowska przedstawiła chronologicznie korespondencję dot. skargi  
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Halinów” reprezentowanego przez Prezesa Klubu Pana 
Piotra Zabłockiego na działalność Burmistrza Miasta Halinów. Skarga dotyczy załatwienia 
sprawy po terminie określonym w art.35 kpa, w przedmiocie rozliczenia dotacji na 
działalność Klubu. 
Skarbnik Teresa Karwowska potwierdziła, że nastąpiło uchybienie terminu załatwienia 
przedmiotowej sprawy, ale uchybiony został również termin wniesienia odwołania do SKO  
przez Pana Piotra Zabłockiego. 
Na podstawie dokonanej analizy akt sprawy i wysłuchania szczegółowych wyjaśnień 
Skarbnika Miasta Pani Teresy Karwowskiej Komisja przyjęła w drodze głosowania: 5 – za, 0 
– przec., 0 – wstrz., następujące stanowisko: „W toku postępowania w przedmiotowej sprawie 
ze strony pracowników Urzędu Miejskiego w Halinowie nie został dochowany termin 
wydania decyzji, przewidziany w art.35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Jednakże 
przed wydaniem każdej decyzji ze Stroną była prowadzona korespondencja i UKS był 
informowany o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.  
Wydanie decyzji z uchybieniem ustawowego terminu nie czyni tej decyzji nieważną. 
W związku z powyższym skargę uznaje się za częściowo zasadną”. 
Powyższe stanowisko zostało przyjęte w drodze głosowania: 4 – za, 0 – przec., 0 – wstrz. 
 
Ad 6 
W 2007 r. wybudowano w gminie Halinów 4400 m  odcinków sieci wodociągowej w:  
-  Michałowie 1156 m za 86.500 zł. – pozostał jeszcze do wykonania odcinek ca1000 m, 
-  Długiej Szlacheckiej 1740 m za 193 tys. zł. 
Wykonawcami ww. inwestycji była firma  SANBUD z siedzią w  Starej Niedziałce  
ul. Mazowiecka 172 - wyłoniona w przetargu publicznym. 
Powstały także: 
- 2 odcinki sieci wodociągowej o długości 100 i 84 m : od ul. Szyszkowej  w Józefinie 
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oraz  od ul. Królewskiej na kwotę189,37 zł, których wykonawcą była firma „Usługa Wodno-
Kanalizacyjna i Centralnego Ogrzewania” Pana Mirosława Lesińskiego z siedzibą  
w Halinowie ul. Słoneczna 17, 
- sieć wodociągowa w Hipolitowie od ul. Hipolitowskiej w działkach 138/2 -10 o długości 
380 m, za 20.400 zł., którą wykonywała firma Pana Arkadiusza Kuśmierowskiego z Chobotu. 
- 7 odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości ponad 900 m. za 50.000 zł., którą 
wybudowano przy współudziale zainteresowanych mieszkańców – wkład finansowy 
mieszkańców od 30 do 60%, 
- sieć wodociągowa o długości 171,5 m. za kwotę 73 tys. zł. – wybudowana na potrzeby 
komercyjne przy 100% sfinansowaniu przez osoby prawne i przekazana gminie nieodpłatnie. 
Inicjatywa włączenie się mieszkańców do budowy sieci wodociągowej przyniosła obustronne 
korzyści, gdyż w efekcie przyczyniła się do szybkiego zaspokojenia potrzeb mieszkańców.  
 
Ad 7 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Marian Kwiatkowski 
poinformował, że  wykonawcą zimowego utrzymania dróg i  ulic w przejezdności na terenie 
gminy Halinów w sezonie zimowym 2007/2008 tj. od 15.11.2007 r. do 30.03.2008 r.  
z zastrzeżeniem, że termin wykonania usług może ulec przyspieszeniu lub wydłużeniu –  
w zależności od warunków atmosferycznych - wyłonionym w przetargu nieograniczonym, 
została  Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Halinowie.  
Wykonawca zobowiązał się do odśnieżania 136 km dróg w czasie maksymalnie do 12 godz. - 
licząc od momentu zakończenia opadu oraz do usunięcia śliskości 25 km ulic w czasie  
3 godz. od pojawienia się oblodzenia.  
W załączniku  Nr 1 do umowy z Wykonawcą zamieszczono wykaz dróg i ulic (z podaniem 
ich długości)  w  Halinowie i we wszystkich sołectwach gminy Halinów do zimowego 
utrzymania w sezonie 2007/2008 z uwzględnieniem podziału na pierwszą, drugą i trzecią 
kolejność odśnieżania. 
Pracownik Urzędu Miejskiego w Halinowie Pan Kazimierz Fiedorczyk przedstawił raport 
obejmujący datę, stan pogodowy i rodzaj prac wykonywanych przez wykonawcę z podaniem 
czasu ich wykonywania.  
Faktury wystawiane przez Wykonawcę robót konfrontowane były z danymi zawartymi  
w raporcie.  
W umowie na  przedmiotowe prace zabezpieczono kwotę 131.045,04 zł, a wykorzystano 
101.831,90 zł. 
Niewykorzystane środki są efektem łagodnego przebiegu zimy w omawianym okresie. 
 
Ad.8 
Pan Kazimierz Fiedorczyk poinformował, że nawierzchnia dróg gruntowych znajdujących się 
na terenie gminy Halinów konserwowana i remontowana była przy użyciu równiarki 
samojezdnej i kruszywa drogowego. 
Przeprowadzono roboty drogowe polegające na utwardzeniu nawierzchni drog: 
ul. Czereśniowej w Kazimierowie, Malinowej i Cichej,  Popiełuszki w Dł. Szlacheckiej,  
drogi dz. Nr ew.32 b w Mrowiskach Małych kruszywem drogowym stabilizowanym 
mechanicznie oraz w przypadku ul. Czereśniowej w Kazimierowie, Malinowej i  Cichej  
w Halinowie dokonano także  odprowadzenia wód opadowych poprzez wykonanie 
jednostronnego rowu przydrożnego. 
Wykonawcą ww. prac była firma „Klembud Mieczysław Klepacki  z siedzibą w Jakubowie. 
 Bieżące remonty dróg o nawierzchni asfaltowej polegały na uzupełnieniu ubytków masą 
asfaltową. 
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Po wyczerpaniu tematów o godz. 18.00  Przewodniczący Komisji  Marcin Pietrusiński 
zamknął posiedzenie Komisji. 
 
 
 
 
Protokołowała:                                                                     Przewodniczący  
/-/  Teresa Wyrostkiewicz                                                    Komisji Rewizyjnej 
                  /-/ Marcin Pietrusiński 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
 
 


