Protokół Nr 1/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 11 grudnia 2014 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej – Waldemar Antkowiak.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji tj.:
1. Mieczysław Kwaśnicki
2. Szczepan Mały
3. Krystyna Mazurczak
4. Marek Nowak
5. Jolanta Schatt
oraz zaproszeni goście:
- Katarzyna Krawiec – Skarbnik Gminy
- Grażyna Majcherska – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
- Elżbieta Jaskólska – podinspektor w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych
- Krystyna Jastrzębska – podinspektor w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych
- Henryk Malkiewicz – inspektor w Wydziale Techniczno – Inwestycyjnym
- osoba skarżąca nie przybyła na posiedzenie mimo odebrania zawiadomienia o terminie i miejscu
posiedzenia (dowód potwierdzenia odbioru)
Porządek posiedzenia radni otrzymali wraz z powiadomieniem o posiedzeniu
Proponowany porządek przyjęto w drodze głosowania jednogłośnie.

(zał. nr 1).

Ad. 2
Pan Waldemar Antkowiak – prosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji,
- poinformował, iż zgodnie ze Statutem gminy Wołczyn przewodniczącego komisji oraz jego
zastępcę wybiera komisja spośród swoich członków w głosowaniu jawnym.
Radna Neugebauer – zgłosiła kandydaturę Mieczysława Kwaśnickiego.
Radny Kwaśnicki - wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie było.
Radny Antkowiak – poddał pod głosowanie w/w kandydaturę.
Kandydatura Mieczysława Kwaśnickiego - przyjęta została jednogłośnie - 4 głosami za.
Radny Kwaśnicki - podziękował za zaufanie, stwierdził że będzie starał się sumiennie wypełniać
obowiązki.
Realizując porządek posiedzenia radny Antkowiak - prosił o zgłaszanie kandydatur na zastępcę
przewodniczącego komisji.
Radny Kwaśnicki - zgłosił kandydaturę radnej Haliny Neugebauer.
Radna wyraziła zgodę.
W/w kandydatura przyjęta została jednogłośnie - 4 głosami za.
Dalsze prowadzenie posiedzenia przejął nowo wybrany Przewodniczący.

Ad. 3
Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Wołczyna.
Przewodniczący Komisji – odczytał treść skargi na działalność Burmistrza, przesłanej do
Ministerstwa Finansów Departamentu Podatków Lokalnych, ta zaś w celu rozpatrzenia zgodnie z
kompetencją przesłana została do Rady Miejskiej
( zał. nr 2),
- w odpowiedzi na zarzuty podniesione w skardze Burmistrz pismem z dnia 4 grudnia br. wyjaśnił
co następuje ( odczytano wyjaśnienia)
(zał. nr 3).
W dyskusji głos zabrała:
Pani Majcherska – poinformowała, że w międzyczasie otrzymaliśmy pismo z Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Opolu odnośnie wyjaśnienia zarzutów skierowanych pod adresem tut.
Urzędu przez tego samego skarżącego, pismo dotyczyło ponaglenia Urzędu w związku z
niezałatwieniem we właściwym terminie sprawy, to jest nieudzielenia odpowiedzi w mniemaniu
skarżącego,
- Samorządowe Kolegium Odwoławcze po zapoznaniu się z aktami sprawy oraz sprawdzeniu
wątpliwości zgłoszonych przez skarżącego postanowiło uznać prośbę o ponaglenie za niezasadne.
Przewodniczący Komisji – stwierdził, że wyjaśnienia Burmistrza zostały bardzo szczegółowo
opisane,
- brak jest podstaw do stwierdzenia, że Burmistrz działa na szkodę gminy,
- uważa, że postępowanie Burmistrza jest uzasadnione, natomiast koszty poniesione w związku
koniecznością wszczęcia całej procedury są niecelowe.
Pani Skarbnik Gminy – stwierdziła, że szkoda że skarżący mimo powiadomienia o posiedzeniu nie
przybył na Komisję, można byłoby sobie więcej wyjaśnić, ponieważ pismo może wszystkiego nie
oddaje.
Przewodniczący Komisji – przedstawił propozycję stanowiska Komisji Rewizyjnej uznając, że
zarzuty w skardze są niezasadne
(zał. nr 4).
Stanowisko Komisji przyjęte zostało jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji.

Ad. 4
Realizując porządek posiedzenia członkowie Komisji przeszli do rozpatrzenia i zaopiniowania
projektów uchwał w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020 oraz
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok.
Skarbnik Gminy – omówiła przedłożone projekty uchwał
( zał. nr 5-6),
- podkreśliła, że dochody i wydatki budżetowe na 2015 r. w wieloletniej prognozie są zgodne są z
wielkościami wynikającymi z projektu uchwały budżetowej,
- planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 188 848,49 zł, stopień zadłużenia będzie na
poziomie 22,34 %,
- zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczają realizację obligatoryjnych zadań gminy,

- natomiast inwestycje to zadania kontynuowane z 2014 r. i lat poprzednich,
- w przyszłym roku będzie wiadomo gdzie można składać wnioski o dofinansowanie,
- na razie zaplanowano zadania priorytetowe, tj.
• budowa kanalizacji w Brzezinkach,
• budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Gierałcicach,
• kanalizacja kilku ulic na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej,
• II etap termomodernizacji szkoły w Wąsicach,
- na początku roku będziemy rozstrzygać możliwość wprowadzenia kolejnych zadań tj.
• budowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie,
• budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie,
• zwiększyć wydatki dla OPS-u, ponieważ musimy dopłacać do pobytu osób starszych w
DPS, jest to zadanie własne gminy, które generuje duże wydatki,
• szkoły stowarzyszeniowe, szkoły mniejszościowe – dostają większą subwencję ale
metryczka przychodzi około lutego.
Radny Kwaśnicki - stwierdził, że zapewne do budżetu gminy będziemy wracać wielokrotnie.
Dyskusji nie było.
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020 – zaopiniowany
został pozytywnie jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji.
Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok – zaopiniowany został pozytywnie
jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji.
Ad. 5
W punkcie wnioski i zapytania nikt nie zabrał głosu.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Przewodniczący Komisji
Mieczysław Kwaśnicki
Protokołowała
Julita Matelska

