PROTOKÓŁ NR 28/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 18 września 2014 r.
Obecni: wg. listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Kontrola realizacji naprawy i remontu dróg gminnych w sołectwie Czarnocin
i Raszowa.
2. Kontrola funkcjonowania gminnych placów zabaw i Klubu Wiejskiego w Łąkach
Kozielskich.
3. Sprawy bieżące.

Obradom przewodniczyła Pani Maria Reinert – przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Kontrolę przeprowadzili:
1. Maria Reinert – Przewodniczący komisji
2. Teresa Kwoczała – Wiceprzewodniczący komisji
3. Rudolf Gajda – członek komisji
na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 wydanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Leśnicy w dniu 10 września 2014 roku.

Ad. pkt 1
Kontrola realizacji naprawy i remontu dróg gminnych w sołectwie Czarnocin i Raszowa.
W obecności Pana Mariana Gorgosch – Kierownika Referatu Infrastruktury Komunalnej oraz
Pana Adriana Lukosz – Podinspektora Referatu Infrastruktury Komunalnej członkowie komisji
rewizyjnej dokonali wizytacji wyremontowanych na terenie gminy dróg gminnych
w miejscowości Czarnocin ul. Wiejska oraz miejscowości Raszowa ul. Kolejowa i ul. Młyńska.

1) Remont drogi gminnej ul. Wiejska w Czarnocinie i budowa odwodnienia drogi
gminnej 105877 O w miejscowości Czarnocin.

Na realizację przedmiotowego zadania gmina pozyskała środki finansowe z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność – Rozwój
w kwocie 379.036,00 złotych. Zakres robót obejmował położenie nowej nawierzchni asfaltowej
wraz z budową nowego chodnika w terenie zabudowanym, uporządkowaniem terenu wokół
Kościółka p.w. św. Jana Nepomucena, a także przesunięcie kapliczki przydrożnej. Ponadto
ważnym elementem całego zadania była jednoczesna budowa odwodnienia, które ze względu
na duże spadki terenu stanowiło ważny element infrastruktury drogowej.
Pan Marian Gorgosch poinformował, iż całość zadania została zakończona w listopadzie 2013
roku. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Transkom”
z Jaryszowa, natomiast nadzór inwestorski nad całością zadania sprawowała Pani Elżbieta
Kurzewska. Pan Gorgosch podkreślił, iż mimo utrudnień technicznych na etapie realizacji jak
również warunków pogodowych zadanie zostało zakończone w terminie.
Pani Teresa Kwoczała zwróciła się z zapytaniem ile metrów liczy wyremontowany odcinek
drogi w tej miejscowości.
Pan Adrian Lukosz wyjaśnił, iż przedmiotowy odcinek został wyremontowany na długości
760 mb.
Pan Marian Gorgosch dodał, iż obecnie trwają prace projektowe dotyczące przebudowy drogi
transportu rolnego łączącej miejscowość Czarnocin z Dolną.
W tym celu gmina Leśnica planuje ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych.
2) Remont ulicy Kolejowej w miejscowości Raszowa
Zakres prac obejmował częściową wymianę podbudowy oraz wykonanie nowej nawierzchni
z betonu asfaltowego na powierzchni 305m2 wraz z utwardzeniem poboczy tłuczniem
kamiennym (48,9 m2) co podwyższyło w znacznym stopniu komfort użytkowników tejże drogi.
Całość przedmiotowego zadania została sfinansowana ze środków budżetu gminy i wyniosła
35 151,67 złotych.
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3) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Raszowa działki nr. 678,
726/2, 618/5, 619/5, 621/3, 623/5, 624,5, 675/2.
Projekt budowlany ww. zadania został wykonany przez Panią Elżbietę Kurzewską.
Na realizację przedmiotowego zadania gmina wnioskowała o wsparcie finansowe z budżetu
Wojewody Opolskiego na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Po pozytywnej weryfikacji wniosku i podpisaniu umowy o dofinasowanie przeprowadzono
przetarg nieograniczony. Wykonawcą zadania był pan Andrzej Bąk prowadzący działalność
pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych z Głubczyc. Odcinek wyremontowanej
drogi liczy 550 mb. Całkowity koszt wykonania przebudowy tej drogi zamknął się kwotą
226,700,00 złotych, natomiast pozyskane środki z budżetu Wojewody zamknęły się kwotą
46.500,00 złotych.
W wyniku wizji lokalnej dróg gminnych w terenie oraz wyjaśnień, których udzielali
pracownicy Referatu Infrastruktury Komunalnej tj. Pan Marian Gorgosch i Adrian Lukosz
członkowie komisji stwierdzili, że ww. zadania zostały wykonane prawidłowo i w terminach
określonych w umowach. Ponadto stwierdzono, iż wyremontowane odcinki dróg przyczyniły
się do polepszenia warunków życia mieszkańców tych miejscowości jak również pozytywnie
wpłynęły na wizerunek każdej z miejscowości oraz całej gminy.

Ad. pkt 2
Kontrola funkcjonowania gminnych placów zabaw i Klubu wiejskiego w Łąkach
Kozielskich.
W obecności Pani Małgorzaty Urbańczyk – Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki
Przestrzennej, komisja dokonała wizytacji gminnych placów zabaw w miejscowościach:
1. Kadłubiec ul. Wiejska 72

dz. nr 226 km.1

2. Dolna ul. Wiejska

dz. nr 448/1 km. 2

3. Czarnocin ul. Wiejska

dz. nr 214/1 km. 1

4. Lichynia ul. Daszyńskiego 28

dz. nr 213/4 km. 2

W wyniku kontroli wyżej wymienionych obiektów oraz wyjaśnień, których udzielała Pani
Małgorzata Urbańczyk ustalono, iż w ostatnim czasie dokonano kapitalnego remontu placu
zabaw w Czarnocinie oraz wymieniono uszkodzoną ławkę w Kadłubcu. Ponadto
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w miejscowości Lichynia zostało wykonane ogrodzenie wokół istniejącego placu zabaw oraz
zamontowano zestaw zabawowy dla dzieci wraz z nową piaskownicą.
Następnie w miejscowości Dolna dokonano kompleksowego remontu placu zabaw, na którym
zamontowany został zestaw zabawowy z wymaganym certyfikatem. Ponadto dokonano
nasadzeń krzewów ozdobnych oraz wykonano ogrodzenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa
użytkowników.
Po dokonaniu przeglądu obiektów placów zabaw członkowie komisji rewizyjnej stwierdzili,
iż wyposażenie placów zabaw znajduje się w bardzo dobrym stanie technicznym. Wszystkie
urządzenia zabawowe posiadają wymagane atesty i certyfikaty. Na każdym placu zabaw
znajduje się Regulamin korzystania z obiektu. Ponadto stwierdzono, iż na obiektach widoczne
jest zaangażowanie społeczne mieszkańców. Place zabaw są zadbane, a trawa jest wykaszana
na bieżąco.
Pani Małgorzata Urbańczyk zaznaczyła, iż każdego roku w okresie wiosennym dokonuje się
przeglądu obiektów pod kątem ich bezpieczeństwa, w tym również urządzeń zabawowych.
Następnie komisja dokonała wizytacji pod kątem funkcjonowania budynku Klubu wiejskiego
w Łąkach Kozielskich.
Pani Małgorzata Urbańczyk przypomniała, iż wykonawcą zadania pod nazwą „Przebudowa
Klubu Wiejskiego” był Pan Joachim Gasz – przedsiębiorca prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo – Budowlany z siedzibą w Zdzieszowicach.
Zadanie zostało zrealizowane ze środków budżetu gminy oraz przy dofinansowaniu ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 500.000,00 złotych.
Przedmiot umowy obejmował w szczególności roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty
konstrukcyjne, roboty wykończeniowe oraz roboty instalacyjne tj. elektryczne, odgromowe,
alarmowe, wod-kan., c.o. i c.w., wentylacyjne i klimatyzacyjne. Ponadto teren wokoło obiektu
został zagospodarowany.
Pani Maria Reinert stwierdziła, iż Klub Wiejski w Łąkach Kozielskich będzie służyć
mieszkańcom gminy, a w szczególności sołectwu Łąki Kozielskie.
Obiekt zapewnia pomieszczenia dla wszystkich grup działających na terenie sołectwa tj. rady
sołeckiej, jednostki OSP, grupy lokalnej Odnowa Wsi, koła DFK.
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Pani Teresa Kwoczała dodała, iż w dniu 2 sierpnia 2014 roku dokonano uroczystego otwarcia
Klubu z udziałem władz lokalnych oraz przedstawicieli władz powiatowych i wojewódzkich.
Członkowie komisji wizytując Klub Wiejski w Łąkach Kozielskich stwierdzili, iż obiekt
spełniał oczekiwania wszystkich mieszkańców.
Kontrolę przeprowadzili:
1. Maria Reinert

……………….

2. Teresa Kwoczała ………………
3. Rudolf Gajda
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………………

