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Protokół 
z 5. posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 29.11.2007 r. 
 

Posiedzenie Komisji otworzył o godz. 16o5 Przewodniczący Marcin Pietrusiński. 
Stwierdził quorum – obecnych 4 członków Komisji - i odczytał porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum Komisji. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji. 
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 05.07.2007 r. 
4. Kompleksowa kontrola zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej 

Kościelnej”. 
5. Kontrola zadań z zakresu oświetlenia ulicznego w roku 2006. 
6. Sprawy różne. 
 

Ad. 2 
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie – 4 za. 
 
Ad.3 
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 05.07.2007 r. nastąpiło bez uwag: 4 – za. 
 
 Ad.4 
Pan Marian Kwiatkowski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Halinowie poinformował, że biorąc pod uwagę możliwości budżetu gminy 
odstąpiono od budowy zaplecza administracyjnego Zakładu Komunalnego, które miało być 
realizowane w ramach zadania „rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej”. 
Zdał relację z przebiegu rozbudowy oczyszczalni ścieków przyjętej do realizacji w 2004 r. 
Zadanie podzielone zostało na III etapy realizacyjne. Podał szczegółowy zakres rzeczowy 
wykonanych robót (ujęty w zał. nr 1 do protokołu - tabeli elementów scalonych) oraz 
rozliczenie wartości całego zadania (zał. nr 2 do protokołu). 
Udzielił wyjaśnień odnośnie wielkości aktualnie wykorzystywanej mocy przerobowej 
oczyszczalni ścieków oraz maksymalnej jej możliwości. Podał, że przy aktualnych ilościach 
oczyszczanych ścieków moc istniejącej oczyszczalni winna wystarczyć na 10 lat. 
Istnieje możliwość jej rozbudowy o kolejne reaktory. 
W trakcie omawiania zagadnień związanych z przedmiotowym tematem na posiedzenie 
przybył Radny Bogdan Janczarek. 
Pan Marian Kwiatkowski udzielał wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie zadawane mu  
pytania.  
Prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków zakończono 29 listopada 2006 r. 
Koszt rozbudowy przedmiotowej oczyszczalni zamknął się kwotą 5084330,49 zł. brutto.  
Po uzyskaniu z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 29 czerwca 2007 r. 
oczyszczalnia została oddana do użytkowania. 
 
Ad 5 
Członkowie Komisji zapoznali się z dokumentacją przetargową na budowę oświetlenia 
ulicznego w gminie Halinów w roku 2006. 
Na wykonanie powyższego zadania wpłynęły 2 oferty od firmy: ENERGO-MAR Pokrywko 
Mariusz z Wołomina z kwotą 168399,80 zł., oraz Zakładu Robót Elektrycznych „Elektropol” 
Mieczysław Nagraba” z Mińska Mazowieckiego z ceną 175218,14 zł.  
Przetarg odbył się 29 września 2006 r. Wybrano ofertę korzystniejszą firmy ENERGO-MAR 
Pana Mariusza Pokrywko z Wołomina i w dniu 09.10.2006 r. podpisano z tą firmą umowę.  
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Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Marian Kwiatkowski omówił 
zakres rzeczowy  wykonywanego zadania, który obejmował 92 punkty świetlne. 
Pokazał na mapie usytuowanie w terenie nowych lamp. 
Podał, że 43 lampy zainstalowano w Cisiu, 7 w Mrowiskach, w Nowym Koniku: przy ul. 
Terespolskiej – 8,  3 przy zjeździe  
z ul. Brzezińskiej, 3 w Michałowie, 4 w Hipolitowie,  7 lamp w Zagórzu,  w Wielgolesie 
Duchnowskim na odc. od „krajówki” do szkoły – 12 lamp oświetleniowych. 
P.M. Kwiatkowski poinformował, że w 2006 r. zainstalowano 93 punkty oświetleniowe, 
albowiem jeden z właścicieli gruntu w Wielgolesie Duchnowskim, na którym miał być 
zainstalowany 1 punkt świetlny nie wyraził na to zgody i musiano dokonać zmiany trasy, 
instalując 2 punkt świetlne. 
Burmistrz Jolanta Damasiewicz powiedziała, że w naszej gminie jest duże zapotrzebowanie 
społeczne na inwestycje oświetleniowe więc stara się potrzeby mieszkańców w tym zakresie 
realizować. 
P. M. Kwiatkowski dodatkowo podał planowane w 2007 r. zadania oświetleniowe. 
Radny Janczarek zgłosił, że ostatnio rano  - na ul. Stanisławowskiej w Okuniewie - zbyt długo 
świecą się lampy i uzyskał od p. M. Kwiatkowskiego odpowiedź, że być może  rozregulowały 
się zegary i konserwator dokona ich przeglądu.  
 
Reasumując Komisja Rewizyjna w głosowaniu 5- za, 0-przec., 0 –wstrz.  pozytywnie 
oceniła wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej oraz nie 
stwierdziła nieprawidłowości w wykonaniu  oświetlenia ulicznego na terenie gminy 
Halinów w 2006 r. 
 
 
Protokołowała:                                                                     Przewodniczący  
/-/  Teresa Wyrostkiewicz                                                    Komisji Rewizyjnej 
        /-/ Marcin Pietrusiński 
         
 
 
 
 
 
 


