
Protokół Nr 33/12
Komisji Rewizyjnej  z dnia  18 września 2012 r.

Obecni  członkowie  komisji  według  załączonej  do  protokołu  listy  obecności. 
Nieobecny radny Piotr Złociński.   Posiedzenie komisjo odbyło się w sali sesyjnej 
Urzędu Miejskiego Trzcianki i trwało od godziny 15 do 18.00.
Posiedzeniu przewodniczył radny Paweł Kolendowicz Przewodniczący komisji.  

Przedstawił porządek posiedzenia:
            1. Otwarcie posiedzenia.
            2. Przyjęcie protokołu komisji nr 31/12 z dnia 17 lipca 2012 r.     

                  3. Kontrola procedur przy zlecaniu i budowie parkingu zlokalizowanego przy ul.    Żeromskiego
   ( obok budynku TTBS sp. z o.o.).

                  4. Kontrola działalności referatu Budynków Komunalnych Urzędu Miejskiego Trzcianki
                       – sposób przeprowadzania przetargów, realizacja planów remontowych, skargi na
                      działalność.
                 5. Kontrola procedury postępowania przy wprowadzeniu stawek za wodę     
                     i odprowadzanie    ścieków w gminie Trzcianka w latach 2007 – 2011.
                  6. Analiza sprawozdań finansowych spółek skarbu gminy za rok 2011.
                  7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka za pierwsze półrocze,
                      informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji
                      o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze 
                      półrocze 2012 r. 
                  8. Zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami na wypracowane przez komisję wnioski.

            9. Sprawy wniesione do komisji.
           10. Wolne wnioski.
           11. Zamknięcie posiedzenia.

Porządek został przyjęty bez uwag poprzez aklamację. 

Ad pkt.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia, witając wszystkich, dokonał Przewodniczący komisji.

            Ad pkt.2. Przyjęcie protokołu komisji nr 31/12 z dnia 17 lipca 2012 r.   
Protokół Nr 31/12 z 17 lipca 2012 r.  został przyjęty w głosowaniu: za 6, przeciwko 
0, wstrzymało się 3. Głosowało 9 radnych. 

                   
                Ad pkt.3. Kontrola procedur przy zlecaniu i budowie parkingu zlokalizowanego przy
                ul. Żeromskiego ( obok budynku TTBS sp. z o.o.).

Komisja ustaliła,  że protokół z przeprowadzonej kontroli  zostanie sporządzony na 
kolejnym posiedzeniu.             

              
              Ad pkt.4. Kontrola działalności referatu Budynków Komunalnych Urzędu Miejskiego
               Trzcianki – sposób przeprowadzania przetargów, realizacja planów remontowych, 
               skargi na działalność.
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               Komisja otrzymała pismo od Urzędu Miejskiego z dnia 28.08.2012 r. w spr. 
odpowiedzi na wniosek komisji nr 114 z dnia 17.07. 2012 r. Pismo stanowi załącznik 
do protokołu.

              

Komisja prosi o dodatkową informację związaną z niezrealizowanym planem na 2011 
r. dotyczącą wyjaśnienia powodów niewykonania oraz  przedstawienia  informacji 
o terminie zrealizowania zaplanowanych robót:
         a) Siedlisko 2 – dach;
         b) Biernatowo 36 – dach;
         c)  Mochnackiego 8- elewacja;
         d)  Chełmońskiego 8 – dach;
         e)  27 Stycznia 69 a – elewacja;
         f)  Grunwaldzka 4 – elewacja.
Komisja  prosi  o  wyjaśnienie  powodów  zrealizowania  nieplanowanej  inwestycji 
„Przebudowa instalacji kanalizacyjnej ul. Chełmońskiego” na kwotę 26.500 zł.

Komisja prosi o wyjaśnienie różnic w zmniejszeniu środków na remont sal wiejskich 
we wsi  Biernatowo i Pokrzywnie,    kwota  55 tys. zł została zapisana w budżecie 
gminy,  a  kwota  40  tys.  zł  w  informacji  otrzymanej  od  Referatu  Budynków 
Komunalnych.
Zapisy przyjęte zostały jednogłośnie za. Głosowało 9 radnych.

                                
                  Ad pkt.5.  Kontrola procedury postępowania przy wprowadzeniu stawek za wodę 
                                  i odprowadzanie ścieków w gminie Trzcianka w latach 2007 – 2011.

W związku  z  nieprzekazaniem wnioskowanej  informacji,  Komisja  ponawia 
swoją prośbę o jej  dostarczenie, zgodnie z wnioskiem komisji z dnia 17 lipca 2012 r.  
o  treści:  „  W  związku  z  zleconą  przez  Radę  Miejską  kontrolą  pn.  „  Kontrola 
procedury  postępowania  przy  wprowadzeniu  stawek  za  wodę    i  odprowadzanie 
ścieków w gminie Trzcianka w latach 2007 – 2011”, komisja występuje z wnioskiem 
do  Prezesa  spółki  ZIK,  o  przekazanie  komisji  informacji  dotyczącej  sposobu  i 
terminu  przekazania  Burmistrzowi  Trzcianki  dokumentów związanych z  coroczną 
podwyżką cen wody i ścieków za lata 2007-2011. Komisja prosi także o informację 
jakie  dokumenty  zostały  przekazane  do  Urzędu  Miejskiego  oraz  kopię  pism 
przewodnich.”

                Ad pkt.6. Analiza sprawozdań finansowych spółek skarbu gminy za rok 2011.

Komisja otrzymała bilanse spółek za 2011 r. będące podstawą do odbycia Walnego 
Zgromadzenia.  Komisja  nie  otrzymała  sprawozdania  Burmistrza  z  działalności  w 
spółkach,  jak  również  informacji  na  temat  udzielenia  absolutorium   prezesom 
zatrudnionych w spółkach gminnych.
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Komisja  prosi  o  uzupełnienie  informacji  odnośnie  potwierdzenia  podjęcia  tylko 
jednej uchwały przez Radę Nadzorczą spółki OsiR w roku 2011.

Komisja prosi Walne Zgromadzenie - Burmistrza o wyjaśnienie powodów znacznych 
rozbieżności  w  wysokości  wynagrodzeń  Rad  Nadzorczych  i  możliwości 
ujednolicenia  tego  systemu  we  wszystkich  spółkach  gminy  ze  100%   udziałem 
gminy. 
 Przewodniczący komisji  poddał pod głosowanie zapisy,  wynik głosowania:  za 8, 
wstrzymał się 1. Głosowało 9 radnych. 

                Ad pkt.7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka za pierwsze
               półrocze,informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz  
               informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji 
               kultury za pierwsze   półrocze 2012 r. 
               

Wykonanie dochodów 
Komisja prosi o podanie powodów niskiej realizacji dochodów ze sprzedaży lokali 
użytkowych. Prosi o informację ile i na jakie lokale ogłoszono przetargi. Dotyczy to 
także sprzedaży działek budowlanych gdzie wykonano sprzedaż w 34,52%.
Komisja  prosi  o  informację  czy  zaległości  z  tytułu  czynszu  za  wynajem  lokali 
mieszkalnych wzrastają czy też maleją.    
Wykonanie wydatków
dział 600 Transport i łączność
Wyjaśnić powody  niskiego wykonania:
1. remonty cząstkowe dróg gminnych - 25,14 %
2. usuwanie barier architektonicznych - 0% 
3. remonty bieżące chodników – 0 % 

Rozdział  75023 Urząd Gminy – remont budynku Urzędu na kwotę 99.417,28 zł, 
komisja prosi o informację na co przeznaczono te środki (rodzaj wydatku, kwota). 

Rozdział 75075 Promocja -   zakup twórczości trzcianeckich artystów, komisja prosi 
o szczegółową informację kiedy i ile prac jakich poszczególnych autorów zakupiono, 
jakie  to  koszty  jednostkowe.  Komisja  prosi  o  informację  gdzie  te  prace  są 
eksponowane. Komisja prosi o przedstawienie kserokopii rachunków za zakupione 
prace.

Dział 758 Różne rozliczenia        
           Komisja prosi o informację, co zakupiono ze środków uruchomionej rezerwy w  

wysokości  na jaki cel uruchomiono rezerwę w wysokości 50.000 zł opisanej 
jako zakup wyposażenia niezbędnego do Urzędu.
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Zapisy komisja przyjęła za jednogłośnie. Głosowało 9 radnych.                            
               

 Ad pkt.8. Zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami na wypracowane przez
                komisję wnioski.

Przewodniczący komisji zapoznał z udzielonymi odpowiedziami na wypracowane  
wnioski w dniu 17 lipca 2012 r. Komisja do uzyskanych odpowiedzi nie wniosła  

uwag. 
          

Ad pkt. 9.  Sprawy wniesione do komisji.
Nie wniesiono żadnych spraw.

          
           Ad pkt. 10. Wolne wnioski.

W związku z przeprowadzonym audytem wewnętrznym „Opieka Społeczna-  
wybrane zagadnienia”, Komisja wnioskuje do Burmistrza o informację czy i w 
jaki sposób przyjęto zalecenia audytora.  

Komisja prosi o zestawienie ilości wywożonych  przez firmę Altvater odpadów 
PET za okres od stycznia do dnia dzisiejszego.  

Radny W. Perski wnioskuje :
  1)  o  wezwanie  właściciela  posesji  do  uporządkowania  terenu 

i wyremontowania bramy  przy posesji Mochnackiego 1 w Trzciance,
     2)     o usunięcie suchych gałęzi z drzew przy drodze powiatowej od 

skrzyżowania do Białej w kierunku Wapniarni. 

Radny Paweł Kolendowicz wnioskuje o usunięcie suchych gałęzi z drzew 
rosnących przy ul. Staszica oraz usunięcie pociętego leżącego na trawniku pnia 
drzewa.

Radny Wincenty Kilian wnioskuje:
1) o naprawienie i zlikwidowanie  wyrwy w asfalcie przy drodze z Runowa do 
Gajewa. Wyrwa powstała po wyrwanym podczas nawałnicy drzewie,
2) o ustawienie znaku drogowego „Uwaga Dzieci” przed wjazdem do wsi 
Runowo w kierunku Nowa Wieś,
3) o ustawienie znaku na drodze powiatowej „ niebezpieczny zakręt”  w kierunku 
wyjazdu z Runowa  jadąc do Gajewa na wjeździe do lasu.

Radny Edward Joachimiak wnioskuje o rekonstrukcję korony drzewa 
( kasztanowiec)usytuowanego na granicy posesji TDK w Trzciance przy ul. 
Broniewskiego. 

            Ad pkt. 11. Zamknięcie posiedzenia.
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Z  uwagi  na  wyczerpany  porządek  posiedzenia   Przewodniczący  komisji 
zamknął
           posiedzenie.

Protokółowała Przewodniczący 
komisji

Maria Boduszek Paweł Kolendowicz 

5


