
Protokół Nr 38/2014
posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

odbytego w dniu 18 września 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

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

Członkowie Komisji przyjęli prządek posiedzenia bez zmian.

Ad. 2 

Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku.

Pani Skarbnik – zwróciła uwagę na sprawy:
-  wykonanie  dochodów  jest  większe  niż  w  latach  poprzednich,  realizowane  są  zgodnie  z 
planowanym harmonogramem, dochody zostały zrealizowane w 52%,
- wydatki zrealizowane zostały w 43%, przewidziane do realizacji zadania w I półroczu zostały 
zrealizowane,
-  niewykonane  wydatki  majątkowe nie  oznaczają,  że  są  nierealizowane,  planowane  inwestycje 
zostały rozpoczęte, zapłata za wykonane prace nastąpi w II półroczu,
- w I półroczu prowadzone były procedury przetargowe.

Radna Błaszczykiewicz – pytała, czy już rozliczona jest termomodernizacja Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Wołczynie.

Pani  Skarbnik – stwierdziła,  że  rozliczeń jeszcze nie ma,  będą naliczane kary za nieterminowe 
wykonanie zadania, będą również potrącenia za nierzetelne malowanie.

Radny Mały – zwrócił uwagę na kwoty udzielonych ulg podatkowych, 
- stwierdził, że kwota udzielonych ulg w stosunku do lat poprzednich jest niższa.

Pani Skarbnik – odnosząc się do powyższego stwierdziła, że niewątpliwie wpływa mniej wniosków 
o umorzenia, a wynika to z tego, że jeżeli rolnicy otrzymują pomoc de minimis muszą przedstawiać 
informacje jeśli ubiegają się o środki unijne.

Burmistrz  –  podkreślił,  że  przedsiębiorcy  którzy  zwracali  się  o  umorzenie  otrzymali  decyzje 
odmowne, są też prowadzone postępowania egzekucyjne,
-  zasygnalizował ile w tych ostatnich latach inwestujemy,  wspieramy się kredytami ale nie zna 
samorządu, który nie brał kredytów,
- nasze zadłużenie jest na poziomie 17,3%, uważa że jest to efekt bardzo rozsądnej gospodarki 
finansowej.

Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku – przyjęta została bez 
uwag, jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji.



Ad. 3 

Kontrola wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych za okres od stycznia do czerwca 
( Protokół Nr 39/2014).

Ad. 4

We wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji

                                                                                          Przewodnicząca Komisji
                                                                                           Barbara Błaszczykiewicz

Protokołowała
Julita Matelska


