KR.0012.10.2020
Protokół nr 42/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu
13 maja 2020 r. w godz. 16.30 – 18.00.
Zgodnie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.), komisja odbyła posiedzenie w
trybie zdalnym.
W posiedzeniu wzięli udział:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rosłon Jacek – Przewodniczący Komisji
Antosiewicz Adrian
Dominiak Maria
Jaworska Dorota
Kędzierski Janusz
Kowalski Sławomir
Rutkowska Małgorzata
Sowidzki Marcin
Szelenbaum Zbigniew

Temat: absolutorium za rok 2019 – podsumowanie wykonania inwestycji za rok 2019
W posiedzeniu komisji uczestniczyli:
- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów UM – Pan Piotr Kuśmierczyk
- Pan Andrzej Cichal – Przewodniczący Rady Miejskiej.
Komisja analizowała dokumentację w postaci informacji rzeczowo-finansowej inwestycji
majątkowych z uwzględnieniem stanu ich wykonania na dzień 31 grudnia 2019 r, która została
dostarczona członkom komisji na dzień przed posiedzeniem celem zapoznania się.
Naczelnik WIiR omówił inwestycje zarówno prowadzone jak i zakończone w roku 2019.
Członkowie komisji na bieżąco mieli możliwość zadawania pytań i wyjaśniania wszelkich wątpliwości
powstałych przy analizie dokumentacji.
Dodatkowo komisja sporządziła i przyjęła w drodze głosowania następujący wniosek:
Komisja wnioskuje o zapewnienie przejść technologicznych pod torami kolejowymi (chodzi
szczególnie o możliwość przeprowadzenia ewentualnych instalacji wodno-kanalizacyjnych i
innych niezbędnych mediów) przy projektowaniu przepraw bezkolizyjnych nad torami
kolejowymi w ulicach Konotopska i Ceramiczna.
Komisja odrzuciła w drodze głosowania wniosek Pana Radnego Marcina Sowidzkiego:
Wniosek o przygotowanie przez Naczelnika WIiR informacji o wybudowanych i
zaprojektowanych drogach gminnych w 2019 roku z podziałem kwotowym na poszczególne
odcinki drogowe.

Komisja powyższy wniosek uznała za wystarczająco omówiony przez Pana Naczelnika na ostatnim
posiedzeniu, jak również podczas kontroli wybranych procedur przetargowych i wykonawczych
dotyczących inwestycji drogowych na terenie Gminy, którą prowadziła niedawno w pełnym składzie.

Na tym protokół zakończono.

Do wiadomości:
- Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.
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