
Protokołu 

z 34. posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 01.12.2005 r. 

 
 
Posiedzenie Komisji otworzył o godz. 16oo Przewodniczący Tadeusz Jankowski. 
Stwierdził quorum – obecnych 6 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 07.11.2005 r. 
4. Analiza dokumentacji i ocena letniego utrzymania dróg. 
5. Sprawy różne. 
 

Ad. 2 
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie – 6 za. 
Ad 3 
Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 07.11.2005 r. przyjęto jednogłośnie – 6 za. 
 
Ad.4 
Dyrektor Zakładu Komunalnego w Halinowie Janina Podstawka złożyła sprawozdanie z 
pracy Zakładu w zakresie utrzymania dróg w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada 2005 r. 
Poinformowała, że na ten cel dotacja z Gminy wynosiła 240 tys.zł., a do końca listopada br. 
wykorzystano 182,309,04 zł., w tym na zakup kosiarki do wykaszania poboczy przeznaczono 
kwotę 12.500,00 zł.  
Radny Stanisław Wieczorek zapytał czy zakup inwestycyjny mieści się w zleceniu letniego 
utrzymania dróg. 
Dyrektor Zakładu Komunalnego Janina Podstawka przedstawiła szczegółowy zakres 
wykonanych w omawianym okresie prac składających się na utrzymanie dróg. 
Radny Stanisław Wieczorek poprosił o przedstawienie specyfikacji zlecenia letniego 
utrzymania dróg i  wykonania tychże robót. 
Dyrektor J. Podstawka wyjaśniła, że kwoty przeznaczone na poszczególne prace wynikały  
z kosztorysu inwestorskiego. 
Radny Jan Jeziorski spośród wymienionych przez P. Janinę Podstawkę wyrównywanych  
w 2005 r. ulic zakwestionował jakoby prace te były także prowadzone na ul. Słonecznej  
w Okuniewie oraz poprosił o wyjaśnienie pozycji wydatków „ekwiwalent za urlop”. 
Kierownik Zakładu Komunalnego ds. technicznych i utrzymania dróg Pan Bohdan Szeląg 
nie zgodził się z pierwszą częścią wypowiedzi Radnego J. Jeziorskiego, gdyż równano 
nawierzchnię ul. Słonecznej od ul. Pułtuskiej w kierunku lasu do ul. Polnej. 
Dyrektor Zakładu Komunalnego J. Podstawka poinformowała, że w okresie sprawozdawczym 
zatrudniono na okres 3 miesięcy 34 osoby spośród 53 zarejestrowanych. Były to osoby  
skierowane przez Sąd do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne 
na okres 3 miesięcy i z chwilą ich ponownego zatrudnienia należało im zapłacić ekwiwalent 
za przysługujący urlop z pierwszego okresu zatrudnienia. 
Zatrudnienie tych ludzi jest obligatoryjne, Zakład Komunalny poniósł z tego tytułu koszty  
badań lekarskich, ubezpieczenia, szkoleń bhp, zakupu ubrań roboczych. 
Radny Stanisław Wieczorek stwierdził, że w związku z powyższym koszty ich zatrudnienia 
powinny być oddzielnie wyszczególnione. 
Przewodniczący Komisji Tadeusz Jankowski zauważył, że w § 4210 „Zakup materiałów  
i wyposażenia” pozostała nie wykorzystana kwota w wysokości ok. 20 tys. zł. 
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Dyrektor Janina Podstawka zapewniła, że środki te zostaną wydane zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Powiedział także, że Zakład Komunalny nie wykorzystał w tym roku 
ogółem prawie 58 tys. zł. i chciałby się dowiedzieć na co zostanie ta kwota przeznaczona. 
Dyrektor Zakładu J. Podstawka poinformowała, że należałoby, za zgodą Rady, zakupić 
urządzenie do cięcia gałęzi. 
Radny Jan Jeziorski uważał, że środki przeznaczone na utrzymanie dróg winny być wyłącznie  
na drogi wykorzystane. 
Takiego samego zdania był Radny Stanisław Wieczorek. 
Radna Lidia Simbierowicz powiedziała, że przeprowadzony remont nawierzchni  ul. Żelaznej 
w Długiej Szlacheckiej nie przyniósł należytego efektu. 
Przewodniczący Komisji T. Jankowski powiedział, że wyjazd z ul. ks. Popiełuszki  w Długiej 
Szlacheckiej jest utrudniony i  prosił o wykarczowanie zasłaniających widoczność krzaków. 
Jego zdaniem realizacja przez Zakład Komunalny w Halinowie tegorocznej akcji „letnie 
utrzymanie dróg” było przez mieszkańców gminy ocenione pozytywnie, śmieci były zbierane 
z obu stron rowów, rowy były wykaszane – widać było postęp w stosunku do lat ubiegłych. 
Radna L. Simbierowicz poprosiła o częstsze sprzątanie ul. Warszawskiej w Długiej 
Szlacheckiej, gdyż przejeżdżające samochody pozostawiają śmieci na jej poboczach. 
Komisja pozytywnie oceniła wykonanie rzeczowe zaplanowanych prac w ramach akcji 

letniego utrzymania dróg.  
Z analizy dokumentów wynika, że zostały niewykorzystane środki finansowe 

przewidziane na ww. cel. Dyrektor zapewniła wykorzystać je na zakup materiałów  

przeznaczonych do remontu nawierzchni dróg.  

 
Ad. 5 
 
Uznano, że wnioski do projektu i projekt budżetu gminy Halinów na 2006 r. omawiano już na 
posiedzeniu Komisji Budżetowej i pozostałych Komisjach Rady i członkowie Komisji 
Rewizyjnej jako członkowie tamtych Komisji mieli możliwość dokonania ich oceny. 
 
Komisji T. Jankowski , po wyczerpaniu tematów  o godz. 1850   zamknął posiedzenie Komisji. 
 
 
Protokołowała:     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
/-/ Teresa Wyrostkiewicz                                /-/ Tadeusz Jankowski 
 
 


