
Protokół Nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
odbytego w dniu 25 maja 2015 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz zaproszeni goście:

- Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna 
- Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza
- Katarzyna Krawiec  Skarbnik Gminy

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o posiedzeniu Komisji
(zał. nr 1).

Członkowie Komisji przyjęli prządek obrad bez zmian jednogłośnie w obecności 4 radnych.

Ad. 2

Kontrola dotacji dla organizacji realizujących działalność pożytku publicznego w 2014 roku.
( Protokół Nr 4/2015)

Ad. 3 

Realizując porządek posiedzenia przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdania finansowego gminy 
czyli bilansu z wykonania budżetu gminy przez Urząd i jednostki organizacyjne,  rachunku zysków 
i strat i  zestawienie zmian w funduszu jednostki                                                               ( zał. nr 2 ).

Przewodniczący Komisji – stwierdził, że dokumenty radni otrzymali w przewidzianym ustawą 
terminie, 
- prosił o zadawanie pytań.

Radni nie wnieśli żadnych zapytań i uwag.

Ad. 4

Rozpatrując sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2014 r.                     ( zał. nr 3 ),
Przewodniczący Komisji stwierdził, że:
- materiały radni otrzymali w terminie,
-  informacje o realizacji budżetu zostały bardzo szczegółowo opisane w przedłożonym 
sprawozdaniu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
-  następnie  odczytał  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  do  sprawozdania  z  wykonania 
budżetu (zał. nr 4)
- prosił o zadawanie pytań.

Dyskusji nie było.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie wnieśli uwag do sprawozdania o realizacji budżetu gminy 
Wołczyn za 2014 r. 

Komisja wyraziła jednogłośnie pozytywną  opinię o realizacji budżetu gminy Wołczyn za 2014 r. 
w obecności 4 członków Komisji                                                                                        ( zał. nr 4 ).



Ad. 5 
 
Następnie członkowie Komisji przystąpili do opracowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
absolutorium dla Burmistrza Wołczyna za 2014 r. 

Przewodniczący Komisji  -  podkreślił,  że  poza  sprawozdaniami,  które  stanowią  element  oceny, 
Zespoły kontrolne  w ramach planu pracy Komisji Rewizyjnej dokonały kontroli, których 
przedmiotem była :

1. Kontrola  w zakresie  wydatków związanych z utrzymaniem, dróg gminnych za okres  od 
stycznia do czerwca 2014 r.

Kontroli dokonano na podstawie zestawienia planów i wydatków  za okres od stycznia do czerwca 
2014 r. ( wydruk księgowy 17.09.2014 r.)     
Zdaniem komisji poniesione wydatki były uzasadnione i realizowane zgodnie z planem. 
Zespół kontrolny nie wniósł uwag.

2. Kontrola w zakresie wydatków na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie 
Wołczyn  
w 2014 rok. 

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty:
- informację o realizacji budżetu za 2014 r.,
- plan i realizację wydatków w układzie klasycznym za okres od stycznia do grudnia 2014 r.,
- kartotekę finansową,
- informacje o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Wołczyn w roku 2014.
Komisja ustaliła co następuje.  Na terenie gminy funkcjonuje 10 jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych w tym trzy jednostki  OSP Wołczyn,  Gierałcice i  Szymonków działają w Krajowym 
Systemie  Ratowniczo-Gaśniczym.  Ogółem  plan  wydatków  w  2014  r.  wynosił  320  773,00  zł, 
wydatkowanych zostało 300 010,46 zł, co stanowi 93,53%.
Zespół kontrolny uznał, że środki finansowe wydatkowane zostały zgodnie z planem oraz, że były 
zasadne i konieczne w celu prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek.
Zespół nie wniósł żadnych uwag.

3. Kontrola w zakresie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz skuteczność ściągania zaległości. 

Komisja zapoznała się  z zestawieniami  wysokości  dochodów z tytułu opłat  za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz z ich poborem. Zestawienie obejmowało lata  2013, 2014, a także 
okres od 1 stycznia 2015 r. do 26.03.2015 r. i pokazało kwotową i procentową ściągalność opłat. 
Po przeanalizowaniu danych oraz po zapoznaniu się z wynikami działań windykacyjnych Zespół 
kontrolny stwierdził, że procent ściągalności opłat za lata 2013 i 2014 jest wysoce zadowalający, 
działania windykacyjne prowadzone są systematycznie co potwierdza ilość upomnień i wynik, tj.: 
w 2013 r. - 96,71% i w 2014 r. - 94,96%.
Zespół nie wniósł żadnych uwag.
Wnioski  pokontrolne:  Należy prowadzić  dalsze  działania  windykacyjne  w kierunku osiągnięcia 
100% ściągalności.

4. Kontrola dotacji dla organizacji realizujących działalność pożytku publicznego w 2014 r.
Komisja zapoznała się z dokumentacją konkursu ofert w zakresie działalności pożytku publicznego 
w 2014 roku. W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęły 4 oferty. Komisja konkursowa dokonała 
oceny  złożonych  ofert  pod  względem  formalnym  i  merytorycznym  ze  stwierdzeniem,  iż 
odpowiadają  one  wymaganiom ogłoszenia.  Z  wyłonionymi  w konkursie  organizacjami  zawarte 
zostały umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego, w których określono szczegółowo 



zasady  udzielania  dotacji  oraz  warunki  ich  rozliczania.  Na  podstawie  dokumentacji  Komisja 
Rewizyjna  uznała,  że  realizacja  zadań  i  ich  rozliczenie  nastąpiły  zgodnie  z  zapisami  umowy. 
Dokonała  także  kontroli  przedłożonych  sprawozdań  częściowych  i  końcowych  z  rozliczenia 
otrzymanych  dotacji  przez  poszczególne  stowarzyszenia.  Sprawozdania  zawierają  szczegółowe 
informacje o realizowanych działaniach zgodnie z ofertą.
Komisja nie wniosła żadnych uwag.

Wobec  powyższego  Komisja  Rewizyjna  wnioskuje  o  udzielenie  absolutorium  dla  Burmistrza 
Wołczyna za 2014 r. 

W/w wniosek przyjęty został pozytywnie jednogłośnie w obecności 4 radnych                ( zał. nr 5).

Burmistrz – zabierając głos podziękował za pozytywne jednogłośne przyjęcie wniosku w sprawie 
udzielenia absolutorium, 

– zawsze w tym miejscu zabiera głos, to bardzo ważne dla Burmistrza ale i dla całego zespołu,
– równie ważna jak ocena RIO jest ocena radnych jeżeli jest pozytywna, jednomyślna to się 

tylko należy cieszyć, 
– budżet planujemy realistyczny, a nie publicystyczny i uważa że jest dynamiczny, 
– podziękował za zrozumienie.

Ad. 6 

W punkcie wnioski i zapytania nikt nie zabrał głosu.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

                                                                                                Przewodniczący Komisji 
                                                                                                  Mieczysław Kwaśnicki

Protokołowała 
Julita Matelska


