
Protok61
kontroli przeprowadzonej przez Komisj~ Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

Rady Gminy Miastkowo

W kontroli uczestniczyl przedstawiciel jednostki Wojt Gminy - mgr Lidia Malgorzata Grzejka
pelni~ca swoj~funkcj~ od 4 grudnia 2006 r. (data zlozenia slubowania).

Kontrol~ przeprowadzila Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo
w dniu 16 marca 2009 r. w skladzie:
1. Radoslaw Szczubelek
2. Danuta Malgorzata Zaj~czkowska
3. Jaroslaw Kadlubowski

- Przewodnicz~cy Komisji
- Czlonek Komisji
- Czlonek Komisji

Przedmiot kontroli:
Stan budynkow b~d~cych w zasobie mienia komunalnego Gminy Miastkowo.

Ustalenia kontroli:
Zakres kontroli obejmowal ocen~ stanu wybranych przez Komisj~ budynkow b~d~cych
w zasobie mienia komunalnego Gminy Miastkowo a mianowicie:
- budynek mieszkalny w miejscowosci Luby Kurki 2,
- Przychodnia dla Zwierz~t w Miastkowie ul. LornZyilska 18,
- Drozniczowka w Miastkowie ul. Lomzynska 26.

Budynek w mieJscowosci Luby - Kurki 2 posiada 2 lokale mieszkalne 0 l~cznej powierzchni
u:zytkowej 84 m tj. po 42 m2kazdy. Jest zamieszkaly przez 21okatorow. Budynekjest parterowy
z plaskim stropodachem. Lokale mieszkalne przegradza od siebie wspolna sciana.
Cz~s6 wschodnia budynku zamieszkala byla na biez~co remontowana przez lokatorow
we wlasnym zakresie. Elewacja cz~sci wschodniej budynku jest odnowiona, okna oraz. ..orynnowame wymlemone.
Cz~s6 zachodnia budynku wymaga remontu. Stolarka okienna oraz drzwiowa jest w bardzo zlym
stanie. Rynny oraz rury spustowe wymagaj~ wymiany, s~ zuzyte (nieszczelne) przeciekaj~
zalewaj~c sciany budynku. Elewacjajest zniszczona, brudna i zawilgocona.

W budynku znajduj~ si~: Przychodnia dla Zwierz~t oraz mieszkania Na pi~trze usytuowane
s~mieszkania, w ktorych wydzielone s~ dwa lokale 0 powierzchni uzytkowej 65,2 m2 i 54,0 m2.

Stolarka okienna na pi~trze byla wymieniona i nie budzi zastrzezen.
Na parterze budynku znajduje si~ Przychodnia, ktora zajmuje powierzchni~ 119 m2

•

Stolarka okienna wymaga remontujest zniszczona i nieszczelna.
Elewacja budynku wymaga remontu, poniewaz jest pop~kana miejscami odstaje farba

i odpada tynk. Miejscami sciany s~ zawilgocone i mokre, co spowodowane jest niedroznym
orynnowaniem budynku. Przewody wentylacyjne i kominowe nad polaci~ dachow~
s~ zniszczone, odpada z nich tynk oraz cegly z ostatnich jego warstw.



W budynku tym znajduj't si~ dwa lokale: zamieszkaly lokal mieszkalny 0 powierzchni 55 m 2

oraz niezamieszkaly lokal socjalny 0 powierzchni 39 m2. Stan zewn~trzny budynku jest dobry.
Na dzien kontroli nie wymaga remontu zewn~trznego. Jedyn't spraw'tjest brakuj'tce ogrodzenie.
Z wyjasnien W6jta wynika, iz prace ogrodzeniowe s'tna etapie zalatwiania pozwolenia.

1. Dokonac wymiany: stolarki okiennej i drzwiowej, rynien i rur spustowych a takZe
malowania budynku w miejscowosci Luby - Kurki od strony zachodniej.

2. W budynku Przychodni dla Zwierz'tt dokonac: remontu przewod6w kominowych
i wentylacyjnych, wymiany orynnowanie budynku oraz odnowienia elewacji budynku

gospodarczego przy Przychodni.
3 Zabezpieczyc srodki w budzecie gminy w latach nast~pnych na dokonanie remontu budynku

Przychodni dla Zwierz'tt poprzez wymian~ stolarki okiennej na parterze, wymian~ pokrycia
dachu, ocieplenia scian oraz wykonanie elewacji budynku.

4. Wykonac ogrodzenie Drozrucz6wki.

Zgodnie z § 68 Statutu Gminy, Kierownik kontrolowanej jednostki moze zlozyc na r~ce
Przewodnicz'tcego Rady uwagi dotycz'tce kontroli w ci<tgu 3 dni od daty podpisania protokoru.

Niniejszy protok61 sporz'tdzono w trzech jednobrzmi'tcych egzemplarzach, z kt6rych
po jednym przekazano: W6jtowi Gminy, Przewodnicz'tcemu Rady.

Przedstawiciel
jednostki kontrolowanej
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