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Protokół Nr  2/2018 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Masłów  

z posiedzenia w dniu 26 marca 2018 roku 

 

 Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Kontrola realizacji wybranych zadań inwestycyjnych. 

6. Sprawy inne. 

7. Zakończenie obrad.  

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. 

W dniu 26 marca 2018 roku o godz. 15:55 w budynku urzędu, Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Janusz Obara otworzył posiedzenie i przewodniczył obradom.  

Ad. 2. Stwierdzenie quorum.  

W posiedzeniu uczestniczy 4 z 5–cio osobowego składu Komisji, co jest podstawą do 

podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik protokołu. 

Na posiedzenie zaproszony został pan Dariusz korczyński – Kierownik referatu Budownictwa 

i Gospodarki Przestrzennej. 

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.  

Nie zgłoszono uwag do proponowanego porządku. W  głosowaniu 4 „za”, jednogłośnie 

porządek obrad został przyjęty.  

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

Nie zgłoszono uwag do protokołu nr 1/2018. W  głosowaniu 4 „za”, jednogłośnie protokół został 

przyjęty.  
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Ad. 5.  Kontrola realizacji wybranych zadań inwestycyjnych. 

Kontroli poddane zostało zadanie pn. „Przebudowa bramy wjazdowej w budynku OSP 

w Masłowie wraz z przebudową pomieszczeń garażowych”.  

W posiedzeniu uczestniczy Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 

Dariusz Korczyński, który przedstawił szczegółowo zakres wykonanych prac. 

Dnia 13 marca 2017 r. do Starostwa powiatowego został złożony wniosek dotyczący 

przebudowy bramy wjazdowej w budynku OSP w Masłowie wraz z przebudową pomieszczeń 

garażowych. Kosztorys zadania  

          

Przewodniczący Komisji zapytał, z czego wynikało, że część prac wewnątrz budynku strażacy 

wykonywali sami, we własnym zakresie.  

Kierownik referatu BIGP odpowiedział, że z uwagi na potrzebę wyburzenia jednej ściany, która 

nie była uwzględniona w kosztorysie, strażacy podjęli się wykonania tych prac we własnym 

zakresie. Kierownik dodał, że po zakończeniu prac pojawiły się problemy z naciągiem bramy 

garażowej, co zostało wyregulowane przez wykonawcę. 

Nie zgłoszono uwag.  

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do przedstawionych materiałów i w głosowaniu 4 „za”, 

jednogłośnie, pozytywnie oceniła realizację kontrolowanego zadania inwestycyjnego. 

Ad. 6. Sprawy inne. 

Brak głosów w tym punkcie. 

Ad. 7. Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu. 

O godzinie 16:25 Przewodniczący zamknął obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokolant:       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

/-/ Janusz Obara   

 


