Protokół Nr 22k/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik
odbytego w dniu 28.02.2013r.

Komisja w składzie:
1. Bogumił Wąs – przewodniczący,
2. Małgorzata Pietroczuk – członek,
3. Andrzej Ochociński

- -„-

4. Jan Miske

- -„-

5. Tadeusz Kaczmarski – członek

przeprowadziła kontrolę w zakresie realizacji załatwiania skarg i wniosków za 2012 rok

Komisja kontrolowała następującą dokumentację:
1. Rejestr skarg Or- 0510 A
2. Rejestr rozpatrywanie skarg Or – 0561- B
3. Rejestr wniosków i interpelacji Rady Gminy

W rejestrze skarg i wniosków odnotowano dwa wpisy;

-poz. 1 skarga na bezczynność Wójta (dot. obioru ścieków i nieczystości płynnych oraz
sposób ich rozliczania): skarga wycofana.
-poz. 2 skarga-zażalenie (dot. zajęcia drogi gminnej w miejscowości Białowieża Siodłary):
skarga niezasadna.

Na podstawie rejestru interpelacji i wniosków Rady Gminy zgłoszono 76 wniosków,
zrealizowanych 60, niezrealizowano 16.
Większość wniosków realizowana była na bieżąco, które nadzorowane były przez
pracowników Urzędu Gminy.

Spośród 76 wniosków wyodrębniono następujące rodzaje :
- remont dróg gminnych i powiatowych oraz chodników, ustawianie znaków, ograniczenia
prędkości, czyszczenie rowów i prędkości – 31,
- remont studzienek, przepustów, dachów schodów – 12,
- związane z oświetleniem dróg i ulic(przeniesienie lub założenie lampy, taryfy nocnej,
ochrona linii energetycznej – 8,
- ochrona środowiska-opróżnianie pojemników, zbiórka opakowań po nawozach – 10
- w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego -1
- fundusz sołecki – tablice informacyjne – 3
- w sprawie kursów PKS – 4
- organizacyjne – organizacja pracy Rady Gminy, dowożenie uczniów do stołówki, wniosek
do ZOZ – 5
- finansowe – wykorzystanie środków z programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
zwolnienie od podatku – 2

Wnioski niezrealizowane:
- dowóz dzieci na stołówkę
- przydomowe oczyszczalnie ścieków
- transport publiczny
- remont dróg i chodników
- oświetlenie dróg i ulic
- naprawa mostu
- budowa chodników
- montaż znaków drogowych
- wyrównanie terenu obok boiska
- przebudowa parkingu
- zbiórka opakowań po nawozach sztucznych

Wnioski pokontrolne:
1. Komisja zwróciła uwagę na niezrealizowanie wnioski dot. napraw dróg powiatowych.
Zgłaszane wnioski ograniczały się tylko do informacji, że zostały przekazane do ZDP.
Brak ze strony Powiatu informacji co do terminu ich realizacji. Brak realizacji
wniosków, które powtarzają się od kilku lat.

Podpisy Komisji:

1. Bogumił Wąs
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