
Protokol Nr 2/2015

kontroli przeprowadzonej w Urzf dzie Miejskim w Wolczynie

w dniu 26 lutego 2015 r.

Dzialaj^c na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok oraz Upowaznienia

Przewodnicz^cego Rady Miejskiej w Wolczynie z 25 lutego 2015 r. (zal. nr 1).

Zespol kontrolny w skladzie:

1. Mieczyslaw Kwasnicki - kierownik zespolu

2. Halina Neugebauer

3. Krystyna Mazurczak

4. Marek Nowak

5. Jolanta Schatt

przeprowadzil kontrole^ w zakresie wydatkow na utrzymanie Ochotniczych Strazy Pozarnych

w gminie Wolczyn w 2014 rok.

W trakcie kontroli wyjasnien udzielil Jaroslaw Nylec podinspektor w Wydziale Spraw

Spoleczno-Obywatelskich i Obronnych.

Kontrol^ przeprowadzono w oparciu o dokumenty:

- informacj? o realizacji budzetu za 2014 r.,

- plan i realizacj^ wydatkow w ukladzie klasycznym za okres od stycznia do grudnia 2014 r.,

- kartotek? finansow^,

- informacje o stanie ochrony przeciwpozarowej na terenie Gminy Wolczyn w roku 2014

(zal. nr 2-5).

Komisja ustalila:

Na terenie gminy funkcjonuje 10 jednostek Ochotniczych Strazy Pozarnych w tym trzy jednostki

OSP Wolczyn, Gieralcice i Szymonkow dzialaj^ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gasniczym.

Ogolem jednostki zrzeszaj^ 313 czlonkow czynnych, 53 czlonkow Mlodziezowych i 16 czlonkin

Zenskich, 32 czlonkow wspieraj^cych, 11 czlonkow honorowych. Kazdajednostka wyposazonajest

w sprzet, ktorego ilosc i rodzaj okreslaj^ przepisy.

Ogolem plan wydatkow w 2014 r. wynosil 320 773,00 zl, wydatkowanych zostalo 300 010,46 zl, co

stanowi 93,53%.

Najwieksza_ wydatkowan^ pozycja^ jest ,,zakup materialow i wyposazenia" - 107 381,38 zl. Srodki

wydano na zakup paliwa i olejow do 16 pojazdow OSP na terenie gminy oraz do obslugi sprz^tu

silnikowego be^cego na wyposazeniu poszczegolnych jednostek typu motopompy, pily, agregaty

oraz na zakup cz^sci zamiennych do biez^cych napraw sprz^tu i konserwacji.

Ponadto zakupiono 3 zestawy szafek ubraniowych, zestaw do ratownictwa wysokosciowego,



turbowentylator oddymiaj^cy, 6 zestawow do l^cznosci, weze gasnicze, rekawice i ubrania

ochronne, rozdrabniarke do drzewa, akumulatory do pojazdow, opal do remiz.

Duze srodki finansowe pochlonela przebudowa budynku gospodarczego wraz z wyposazeniem na

cele socjalno-bytowe OSP w Wierzbicy Gornej, tj.: 78 081,59 zl.

§ 4210 zakup uslug remontowych - plan 38 372,00, wydatkowano 32 697,14, w tym na: remont

dachu remizy OSP w Gieralcicach, Komorznie, remont instalacji oswietleniowej w Skal^gach,

Komorznie, Wolczynie, wymiane^ stolarki okiennej w Szymonkowie i w Wolczynie;

§ 4280 zakup uslug zdrowotnych plan 1 574,00, wydatkowano 1565,00 na badania lekarskie

kierowcow i czlonkow OSP uczestnicz^cych w dzialaniach ratowniczo-gasniczych i szkoleniu;

§ 4300 zakup uslug pozostalych - plan 8 456,00, wydatkowano 8 039,84 w tym na: przegl^dy

techniczne, legalizacje pojazdow, gasnic i agregatow gasniczych oraz przegl^du i naprawe sprzetu

dokonywanego corocznie w ramach gwarancji i wytycznych dla sprzetu specjalistycznego;

§ 4430 rozne oplaty i skladki - plan 16 818,00, wydatkowano 13 482,00 na oplaty z tytulu

ubezpieczenia czlonkow OSP od NNW, ubezpieczenia budynkow i ubezpieczenia obowi^zkowego

pojazdow OC.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne - plan 5 000,00, wydatkowano 5 000,00 - na zakup

autopompy do samochodu gasniczego z uwagi na uszkodzenie.

§ 4260 - zakup energii i wody na potrzeby OSP - zaplanowane srodki wydatkowano w 76,39%.

Zespol kontrolny uznal, ze srodki finansowe wydatkowane zostaly zgodnie z planem oraz, ze byly

zasadne i konieczne w celu prawidlowego funkcjonowania poszczegolnych jednostek.

Wnioski pokontrolne:

Brak wnioskow.

Zespol nie wniosl zadnych uwag.

Protokol sporz^dzono 2 iednobrzmi^cych egzemplarzach.
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mg, Jan Le&eKWiqcek

podpis kierowmka jednostki kontrolowanej
Podpisy czlonkow Komisji:

1. Mieczyslaw Kwasnicki

2. Halina Neugebauer

3. Krystyna Mazurczak

4. MarekNowak

5. Jolanta Schatt ....
f;

j


