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Protokół Nr 8/15 

 

                z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 23 

września 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 

Posiedzenie trwało od godz. 8 do godz. 12.00. 

W posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności, uczestniczyli: 

1. Marian Okraj  - przewodniczący 

2. Agata Segda  - sekretarz 

3. Kazimierz Ziółkowski - członek 

4. Jerzy Kwiecień  - członek 

5. Tomasz Pasternak - członek 

Ponadto w posiedzeniu (w części obrad) uczestniczył Pan Sebastian Kiciński – 

podinsp. ds. przygotowania i realizacji projektów.  

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Dokonanie przeglądu gwarancyjnego inwestycji pn.: „Budowa boiska do gry w 

piłkę nożną przy Szkole Podstawowej w Gnojnie”. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Do punktu 1-go. 

 

              Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji – radny Marian Okraj.  

 

Do punktu 2-go. 

 

              Po zapoznaniu się z dokumentacją i wysłuchaniu wyjaśnień Pana Sebastiana 

Kicińskiego komisja udała się na boisko sportowe w celu przeprowadzenia oględzin, 

w wyniku których stwierdziła następujące nieprawidłowości: 

- częściowy brak drożnej instalacji kanalizacji deszczowej i obsypki rury drenarskiej w 

dwóch otworach, 

- za mała warstwa ziemi wegetacyjnej w niektórych miejscach płyty boiska 

uniemożliwia prawidłowy i równomierny wzrost trawy, 

- brak spadków na płycie boiska przyczynia się do powstawania zastoin wody, 

- wystające pojedyncze kamienie  zagrażają bezpieczeństwu użytkowników. 

Komisja wnosi o usunięcie wymienionych wyżej nieprawidłowości (protokół z 

przeprowadzonego przeglądu gwarancyjnego - w załączeniu). 
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              Ponadto w trakcie posiedzenia członkowie komisji zapoznali się z pisemną 

prośbę Pana Bogdana Stachurskiego zamieszkałego w Woli Bokrzyckiej, o wypłatę 

odszkodowania za umieszczenie urządzeń wodociągowych na dwóch należących do 

niego działkach (kserokopia pisma – w załączeniu). 

W dokumentacji nie stwierdzono oświadczenia właściciela o wyrażeniu lub o nie 

wyrażeniu zgody na umieszczenie  urządzeń wodociągowych w obrębie działek. 

W związku z powyższym komisja wnioskuje o zorganizowanie spotkania władz gminy 

i członków Komisji Rewizyjnej z właścicielem działek, w celu wyjaśnienia spornych 

kwestii. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.-     

 

 

                                                                                        Przewodniczący Komisji 

                                                                                                Marian Okraj 

                                                                                       

              

 

 

 

 

 

  

 


