
Protokół nr 1 /2011 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

odbytego w dniu 09 maja  201 roku 
 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji - lista obecności stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i powitanie oraz przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Opracowanie i przyjęcie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

o udzielenie absolutorium za 2010 rok dla Burmistrza Borku Wlkp. 

3. Kontrola problemowa inwestycji pn. „Budowa boisk sportowych w ramach 

programu ORLIK 2012” w Borku Wlkp. w części instalacji kotła c.o. od 

etapu przetargu do uruchomienia. 

4. Wolne głosy i wnioski. 

5. Zakończenie.  

 

 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia i powitanie oraz przyjęcie porządku 

posiedzenia. 

 

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji, który przedstawił 

również porządek posiedzenia. Członkowie Komisji przyjęli proponowany 

porządek jednogłośnie. 

 

Ad.2. Opracowanie i przyjęcie wniosku do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o udzielenie absolutorium za 2010 rok dla Burmistrza 

Borku Wlkp. 

 

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za rok 2010 przystąpiła do opracowania wniosku o udzielnie 

absolutorium dla Burmistrza Borku Wlkp.  

Po sporządzeniu wniosku Przewodniczący Komisji zapytał, czy ktoś zgłasza 

uwagi do treści wniosku. 

Żadnych uwag nie zgłoszono. 

Następnie wniosek o udzielenie absolutorium za 2010 rok dla Burmistrza Borku 

Wlkp. został poddany pod głosowanie.  

Za przyjęciem wniosku głosowało 4 członków Komisji, nikt nie był przeciwny  

i nikt nie wstrzymał się od głosowania, stanowi on załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu. 

 

 

 

 



Ad.3. Kontrola problemowa inwestycji pn. „Budowa boisk sportowych  

w ramach programu ORLIK 2012” w Borku Wlkp. w części instalacji kotła 

c.o. od etapu przetargu do uruchomienia. 

 

Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udzielił Kierownik Referatu Ochrony 

Środowiska Urzędu Miejskiego – Mirosław Twardowski, a mianowicie: 

Na inwestycję pn. „Budowa boisk sportowych w ramach programu ORLIK 

2012” w Borku Wlkp. był ogłoszony przetarg, jednak nie obejmował on 

wymiany pieca c.o. w budynku socjalnym przy boisku ORLIK. 

W czasie realizacji inwestycji podjęto próby uruchomienia pieca, jednak okazało 

się że jest on wysłużony i  niesprawny.  

Po komisyjnym stwierdzeniu, że piec jest w takim stopniu zużyty, iż nie nadaje 

się do dalszej eksploatacji zapadła decyzja o zakupie nowego pieca c.o. 

Po zainstalowaniu nowego kotła okazało się, że nie jest on pod względem 

ekonomicznym, w pełni wykorzystany, dlatego też zlecono dodatkowo 

zainstalowanie automatycznego sterownika i podłączenie zasobnika wody. 

 

Po czym Burmistrz poinformował, że automatyczny sterownik wykonała firma 

TERMIK.  

 

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przedstawionych 

wyjaśnień. 

   

Następnie członkowie Komisji udali się na miejski stadion celem 

przeprowadzenia wizji lokalnej budynku socjalnego, w którym zainstalowany 

jest piec c.o. 

 

Ad.4. Wolne głosy i wnioski. 

 

W tym punkcie nikt głosu nie zabrał, 

 

Ad.5. Zakończenie. 

 

Wobec realizacji porządku obrad oraz braku innych głosów 

Przewodniczący Komisji – Romuald Gawroński zakończył posiedzenie. 

 

Protokołowała                Przewodniczący Komisji 

 

Wiesława Wójcik               Romuald Gawroński 

 

Członkowie Komisji: 

 

1. Przemysław Madzia …………………………..... 

2. Mieczysław Dębowiak ..........................................       

3. Tadeusz Ratajczak …………………………….... 
 

 


