
 Protokół Nr 16/2016 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

odbytego w dniu 22 września 2016 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 
- Beata Siwak – Sekretarz Gminy

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

Członkowie Komisji przyjęli prządek obrad bez zmian.

Ad. 2

Przewodniczący  Komisji  -  stwierdził,  że  informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  gminy
Wołczyn  za  I  półrocze  2016  roku  została  sporządzona  w  sposób  opisowy  i  tabelaryczny
i przedłożona radnym                                                                                                            (zał. nr 2),
-  z  informacji  wynika,  że  niektóre  pozycje  nie  zostały  jeszcze  zrealizowane  bądź
w niewielkim stopniu ale wiemy, że zadania są realizowane,
- zaprosił do dyskusji w formie zadawania pytań.

Skarbnik Gminy – podkreśliła, że w przedłożonej informacji stan kasowy jest na koniec czerwca, 
- jeżeli chodzi o wydatki majątkowe to realizacja ich jest w większości w I półroczu ale zapłata w II
półroczu,
- nie ma zagrożenia, aby któreś z zadań nie zostało wykonane.

Burmistrz  –  stwierdził,  że  realizacja  budżetu  we  wszystkich  obszarach  jest  zgodna
z harmonogramem, 
-  nie przewidujemy sytuacji,  że któreś z przedsięwzięć nie będzie wykonane zgodnie z planem
w tym roku,
- wykonaliśmy nawierzchnię i kanalizację przy ul Polnej, alejkę spacerową w Parku Przyjaźni – jest
to zadnie jedno z wielu zaplanowanych do zrealizowania na przestrzeni kilku lat,  podpisaliśmy
umowę na  budowę drogi  dojazdowej  do gruntów rolnych w Brunach,  wystąpiliśmy również  o
pozwolenie  na  wycinkę  drzew,  które  kolidują  w  budowie,  ale  to  nie  zagraża  zakończenia
w terminie,
- w tym roku chcemy ogłosić przetarg na przebudowę drogi w Szymonkowie, a realizacja nastąpi
w 2017 roku,
- dużym problem dla nas są śmieci na terenie byłego POM-u, sprawa skierowana została do sądu,
właściciel terenu został ukarany grzywną, zutylizowanie tego składowiska przez gminę skonsumuje
nam całą nadwyżkę jaką mamy na gospodarce odpadami,
- następnie poinformował o projektach ustaw w zakresie nowego systemu oświaty.

Dyskusji nie było.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołczyn za I półrocze 2016 r. przez członków
Komisji Rewizyjnej przyjęta została bez uwag.



Ad. 3 

Radna Schatt – pytała, czy oszczędności, które wynikają z przetargu idą na inne zadanie?

Skarbnik Gminy – stwierdziła, że jest lista zadań finansowanych jedynie z budżetu gminy oraz lista
zadań współfinansowanych ze środków pozabudżetowych, 
- to praktycznie nasz priorytet,  że jeżeli są jakieś oszczędności z przetargów „drogowych” to te
środki przeznaczamy na drogi.

Burmistrz – podkreślił, że cały czas wpływają zgłoszenia w sprawie remontów dróg.

Radna  Mazurczak  –  zabierając  głos  poruszyła  sprawę  remontu  drogi  powiatowej  Wołczyn-
Gierałcice- Wierzchy, pytała dlaczego nie ściągnięto na całej długości starej nawierzchni asfaltowej,
był tylko frezowany na skrzyżowaniach, stara nawierzchnia asfaltowa jest szersza od nowej, 
- zwróciła również uwagę na zbyt wysokie zjazdy na posesję.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                                Mieczysław Kwaśnicki

Protokołowała
Julita Matelska


