
 Protokół Nr 34/2014
posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
odbytego w dniu 31 marca 2014 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz :

- Jan Leszek Wiącek - Burmistrz Wołczyna
- Bogusław Adaszyński - Z-ca Burmistrza 
- Katarzyna Krawiec - Skarbnik Gminy 
- Bożena Grabas - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji 

Europejskiej

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o posiedzeniu Komisji              ( zał. nr 1).
Członkowie Komisji prządek obrad przyjęli bez zmian.

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Pan Mały – w imieniu czterech użytkowników działek rolnych prosił o interwencję w 
Telekomunikacji w związku z uniemożliwieniem prac polowych przez pochylone słupy i wiszące 
bardzo nisko druty telekomunikacyjne.

Zastępca Burmistrz  - poinformował, że ustalimy adresata i wystąpimy z pismem w przedmiotowej 
sprawie.

 
Ad. 3 

Informacja na temat złożonych wniosków o dofinansowanie inwestycji i pozyskanych środkach  
w latach 2011-2013                                                                                                               ( zał. nr 2).

Pani Błaszczykiewicz – pytała, czy wszystkie wnioski o dofinansowanie pisane są przez 
pracowników Urzędu?

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że w zasadzie wszystkie wnioski piszą pracownicy ale są 
wnioski, do których niezbędne jest opracowanie studium wykonalności i to zlecane jest firmie 
zewnętrznej.

Burmistrz – zwrócił uwagę, że studium to specjalistyczny materiał, nie jesteśmy w stanie tego 
wykonać sami, 
- współpracujemy z firmą, która ma doświadczenie i  jest dobrze przez nas oceniana, co 
najważniejsze cenowo jest dla nas dostępna.

Pani Skarbnik – podkreśliła, że opracowanie studium jest niezbędne i wymagane przy wnioskach o 
dofinansowanie unijne, 
- koszty za wykonanie studium są kosztami kwalifikowanymi.

Pani Błaszczykiewicz – podkreśliła, że przedłożony radnym materiał jest bardzo przejrzysty, 
czytelny, przedstawiony obrazowo, mógłby być materiałem promocyjnym, 
- prosiła o informację na temat odrzuconego wniosku dotyczącego budowy ponadregionalnego 
centrum spotkań – „Park Przyjaźni”.



Burmistrz – odnosząc się do prośby poinformował, że już przy składaniu wniosku byliśmy 
świadomi, że zostanie odrzucony z podstawowego powodu, pozytywne rozpatrzenie mogłoby być 
wtedy gdyby wniosek obejmował promocję tego miejsca, 
- Urząd Marszałkowski ogłaszając nabór skłonił się na promowanie takich miejsc, a nie na 
tworzenie, 
- planujemy w pewnej części rozpocząć budowę terenu rekreacyjnego.

Pani Grabas – podkreśliła, że cały czas jesteśmy w kontakcie z naszą Lokalną Grupą Działania i 
jednocześnie śledzimy skąd można pozyskać środki na ten cel.

Pan Mały – stwierdził, że zadania ujęte w tej informacji są nam bardzo dobrze znane, 
- są to zadania realizowane w czasie trwania całej kadencji,
- pytał, czy coś jest wiadomo na tema remontu kościoła w Brzezinkach?

Burmistrz – poinformował, że wykazujemy te projekty, bo mamy duży udział, pomagamy pisać 
wnioski do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w porozumieniu z Parafiami, 
- to wyraz naszej współpracy,
- pisaliśmy wniosek o dofinansowanie remontu kościoła w Brzezinkach jak również w Skałągach i 
Wierzbicy Górnej,
- kościół w Brzezinkach otrzymał 100 tys. zł dofinansowania z ministerstwa, mamy także 
zaplanowane w budżecie gminy 30 tys. zł, aktualnie Parafia Wołczyn kompletuje  dokumenty w 
celu otrzymania dotacji.
Ponadto poinformował, że trwają prace na drzewostanie w Wołczynie w ramach projektu „Drogi do 
Natury”.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedłożonej informacji.

W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji kontrolowali wydatki funduszu sołeckiego za 
2013 r. ( Protokół kontroli Nr 35/2014).
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                                                                                           Barbara Błaszczykiewicz
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