
Protokół  

z 30. posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 31.05.2005 r. 

 
 
Posiedzenie Komisji otworzył o godz.15oo Przewodniczący Tadeusz Jankowski. 
Stwierdził quorum – obecnych 5 członków Komisji. 
Odczytał zaproponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie guorum Komisji. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji. 
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Halinowie  
      w dniu 23 marca 2005 r. oraz posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 04.04.2005 r. 
4. Kontrola dokumentacji i ocena zimowego utrzymania dróg na terenie gminy. 
5. Sprawy różne. 

 
Powyższy porządek obrad przyjęto jednogłośnie – 5 za. 
Ad.3 
Komisja przyjęła przedmiotowe protokoły bez uwag – 5 za, 0- przec., 0- wstrz. 
Na posiedzenie Komisji przybyła Lidia Simbierowicz. 
Ad.4 
Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Halinowie 
p.Marian Kwiatkowski poinformował, że w sprawie zimowego utrzymania dróg wpłynęły  
2 oferty, których otwarcie nastąpiło 18 października 2004 r. tj.: 

- oferta Nr 1 Spółdzielni Kółek Rolniczych w Halinowie z kwotą 134.999,76 zł brutto 
      z vat, która  spełniała wszystkie warunki wymienione w specyfikacji  
      oraz  
- oferta Nr 2 Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wiązownie z kwotą 161.399,71 zł. brutto  
      z vat, która została wykluczona na podstawie art.24 ust.1 pkt 10 ustawy Prawo   
      zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Dz.U. nr 19, poz.177 z 2004r., gdyż  
      nie zawierała potwierdzenia odpowiedniego potencjału technicznego  tj. opłużonego  
      samochodu z piaskarką. 
    

Wybrano ofertę Nr  SKR-u Halinów. Umowę z SKR Halinów podpisano 12 listopada 2004 r. 
Komisja zapoznała się z treścią tej umowy oraz dołączonego do niej aneksu sporządzonego 
z uwagi na przedłużenie zimowych warunków w czasie nie objętym umową. 
P.Marian Kwiatkowski przekazał - zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
która jest integralną częścią zamówienia - które drogi gminne są pierwszej, drugiej i trzeciej 
kolejności odśnieżania. 
Członkowie Komisji uznali, że należy  zwiększyć ilości dróg odśnieżanych w pierwszej 
i drugiej kolejności odśnieżania, a umowy zawierane na następne lata uszczegółowić o drogi 
zgłaszane do odśnieżania na telefon;  
Stwierdzili, że w minionym okresie zimowym odśnieżanie dróg przebiegało sprawnie,  
co także potwierdza znacznie mniejsza niż w latach poprzednich ilość skarg mieszkańców. 
Podkreślono, że powierzenie  SKR- owi w Halinowie poza drogami gminnymi także 
odśnieżania dróg powiatowych znajdujących się w gminie Halinów, było w efekcie bardzo 
korzystne dla gminy. 
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Ad 5 
P.Lidia Simbierowicz zapytała  o letnie utrzymanie dróg oraz czy na nie zagospodarowanych 
słupach telefonicznych można zainstalować lampy oświetleniowe. 
P. Marian Kwiatkowski wyjaśnił, że w kwietniu br.  przeprowadzane było równanie 
wszystkich gminnych dróg gruntowych, natomiast na takich słupach telefonicznych nie 
można umieszczać lamp oświetleniowych typowych. Można natomiast instalować innego 
rodzaju lampy np. typu ogrodowego.  
Na pytanie Henryka Forysia, czy betonowy słup przy ul. Spacerowej w Długiej Kościelnej 
postawiony w odległości 1 m od jezdni jest umieszczony legalnie oraz czy oświetlenie 
odcinka od Józefina do Nowego Konika zaprojektowano na byłej trasie przebiegu odcinka 
gazociągu odpowiedział, że słup jest umieszczony zgodnie z projektem zatwierdzonym przez 
Zespół Uzgodnienia Dokumentacji  Projektowej i zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę    
a oświetlenie  wymienionego odcinka przebiega po dawnej trasie przebiegu odcinka 
gazociągu. 
P. Marian Kwiatkowski wyjaśnił także Stanisławowi Wieczorkowi, że ul. Warszawska  
w Hipolitowie będzie remontowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w terminie 1 miesiąca 
po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w tejże ulicy. 
Remont ulicy Okuniewskiej od torów do ul. 3 Maja nie będzie realizowany w roku bieżącym 
z powodu braku środków finansowych, pomimo gotowego projektu. 
Przekazał, że powodem nie rozpoczynania procedur przetargowych na inwestycje gminne  
przewidziane do wykonania w roku 2005 jest oczekiwanie na decyzję Rady NadzorczeWFOŚ 
i GW przyznającą naszej gminie kredyt na budowę kanalizacji w systemie podciśnieniowym, 
co zwolni środki na ww. inwestycje. 
W związku z powyższym w czerwcu br. zostaną przygotowane specyfikacje przetargowe na 
planowane inwestycje, których procedury zostaną uruchomione natychmiast po uzyskaniu 
kredytu z WFOŚi GW. 
Poinformował ponadto, że prace związane z przebudową kotłowni w Zespole Szkół  
w Okuniewie rozpoczną się w wakacje, po przeprowadzonym przetargu. 
Przewodniczący Komisji Tadeusz Jankowski w związku z wyczerpaniem tematów zamknął   
o godz. 17 45 posiedzenie Komisji. 
 
 
 
 
Protokołowała:     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

/-/ Teresa Wyrostkiewicz    /-/ Tadeusz Jankowski 


