
Protokół Nr 52/13
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 maja 2013 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności. Nieobecny 
radny Sebastian Kęciński, natomiast  radny Piotr Ratajczak nie został poinformowany 
o posiedzeniu komisji gdyż dopiero na sesji 23 maja 2013 r.  został przyjęty  w skład 
Komisji Rewizyjnej, po wysłaniu zawiadomienia. 
Posiedzeniu  przewodniczył  radny  Paweł  Kolendowicz  przewodniczący  komisji. 
Przywitał zebranych i zapoznał z wcześniej wysłanym porządkiem posiedzenia.
Posiedzenie komisji trwało od godziny 15 do 17 i odbyło się w sali nr 12 Urzędu 
Miejskiego Trzcianki.

Porządek posiedzenia:  
          1. Otwarcie posiedzenia.
          2. Przyjęcie protokołu komisji nr 48/13 z dnia 13 maja 2013r.  

3.  Zapoznanie  się  z  wyjaśnieniami  odnoszącymi  się  do  ustaleń   zawartych  w 
przekazanym   protokóle z przeprowadzonej kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych 
wypracowanych w latach 2010-2011:                  

                  a) przyjętych przez Komisję Rewizyjną,  
                  b) inne organy kontrolne.

4.Przyjęcie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli:  
a)  wydatków  poniesionych  w  roku  2012  na  wypłatę  wynagrodzeń  z  tytułu 
zawartych umów zlecenia i bezosobowego funduszu płac;

               b)  zasadności umorzeń podatkowych w roku 2012.
         5. Przyjęcie protokołu z kontroli procedury przygotowania do sprzedaży działki nr 
            180/1  w sołectwie Wapniarnia
          6.  Wypracowanie opinii do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 

2012 r.
           7.  Zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami na wypracowane przez komisję   

wnioski.
            8. Sprawy wniesione do komisji:
            9. Wolne wnioski.
            10. Zamknięcie posiedzenia.

Porządek obrad został przyjęty bez uwag poprzez aklamację. 

           Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący komisji radny Paweł Kolendowicz.

          Ad 2. Przyjęcie protokołu komisji nr 48/13 z dnia 13 maja 2013r.  
Protokół Nr 48/13 z dnia 13 maja 2013 r. został przyjęty bez uwag w wyniku 

         głosowania. Głosowało 8 radnych. 

Ad 3.  Zapoznanie się z wyjaśnieniami odnoszącymi się  do ustaleń  zawartych w 
przekazanym   protokóle z przeprowadzonej kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych 



wypracowanych w latach 2010-2011:                  
                  a) przyjętych przez Komisję Rewizyjną,  
                  b) inne organy kontrolne.

          Do dalszej analizy Komisja nie otrzymała żadnych wyjaśnień.

Ad 4.Przyjęcie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli:  
a)  wydatków poniesionych w roku 2012 na wypłatę wynagrodzeń z tytułu    
zawartych umów zlecenia i bezosobowego funduszu płac;
Sprawozdanie po odczytaniu w wyniku glosowania  zostało przyjęte  jednogłośnie. 
Głosowało 8 radnych. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

               b)  zasadności umorzeń podatkowych w roku 2012.
         Sprawozdanie po odczytaniu w wyniku głosowania zostało przyjęte  jednogłośnie. 
          Głosowało 8 radnych. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
        
         Ad 5. Przyjęcie protokołu z kontroli procedury przygotowania do sprzedaży działki nr 
         180/1    w sołectwie Wapniarnia.   
          Protokół Nr 51/13 z przeprowadzonej kontroli, po odczytaniu został podpisany przez 
          radnych członków komisji.  Protokół został przyjęty jednogłośnie. Glosowało 8 
          radnych.   Protokół stanowi załącznik do protokołu. 

Ad 6.  Wypracowanie opinii do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka 
za 2012 r.
Komisja otrzymała następujące wyjaśnienia:

    1)  Pismo FN.3034.3.2013. BN z dnia 23 maja 2013 r., wyjaśnienia do uwag 
przedstawionych w części II pkt 4 i 5,
2)   Pismo   FN. 3034.4. 2013. BN z dnia 23 maja 2013 r. - odpowiedź na       
wnioski komisji,

3)Pismo  MGOPS.8280.205.2013  z  dnia  22  maja  2013  r.  odpowiedź  na  wniosek 
Komisji.
4) Odpowiedź na wniosek Kierowniczki Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i 
Rozwoju Wsi p. Agnieszki Ciemachowskiej.
 
Ustalenia komisji:
1) Skarbnik Gminy Bożena Niedźwiecka udzielała ustnych wyjaśnień dot. zwrócenia 
przez  Komisję  uwagi  na  ujemny wynik  finansowy w spółce  TTBS za  rok 2012. 
Komisja  przyjęła  wyjaśnienie  pani  Skarbnik  dotyczące  odpowiedzi  na  wniosek 
komisji,  poinformowała,  że  w Sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  gminy  za  rok 
2012 załącznikiem jest niezweryfikowany bilans spółki, który po ocenie biegłego, w 
wersji ostatecznej wykazuje zysk, zgodnie z przekazaną informacją zawartą w piśmie 
FN.3034.3.2013. BN.

  2) W związku  z  otrzymaną  informacją  od  MGOPS,  komisja  prosi  o  wyjaśnienie 
powodów  bardzo  wysokich  kosztów  wywozu  nieczystości  jak  również  ich 
znaczących różnic w poszczególnych działalnościach. Komisja prosi o wyjaśnienia 
od jakich działalności wypłacana jest prowizja.
3) Komisja  Spraw  Społecznych  nie  wniosła  uwag  do  sprawozdania,  natomiast 



pozostałe komisje, do dnia dzisiejszego,nie zajęły w tej sprawie stanowiska.
4) Komisja prosi o udzielenie odpowiedzi na wnioski  wypracowane na posiedzeniu 
w dniu 13 maja  2013 r. p. 4, 7,8,9,10 oraz w wydatkach p. 6, 7, 8,9,10. ( Wniosek nr 
165), w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca br. 
5) ocenę  Zarządzeń  Burmistrza  Trzcianki  w  sprawie  zmiany  budżetu  gminy 
dokonana  zostanie  przez  wiceprzewodniczącego  komisji,  wyniki  przedstawione 
zostaną  na  kolejnym  posiedzeniu  wraz  z  wynikami  kontroli   sprawozdań 
finansowych, które przedstawi Przewodniczący Komisji. 
6) Komisja  prosi  radcę prawnego o wyrażenie  opinii  w kwestii  uchwały  Komisji 
Rewizyjnej w sprawie   absolutorium, w sytuacji gdy brak jest osoby odpowiedzialnej 
za wykonanie budżetu za rok 2012. 
Komisja zapisy przyjęła jednogłośnie. Głosowało 7 radnych. ( Nie głosowała radna 
Jadwiga Pokaczajło).
  
        

             Ad 7.  Zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami na wypracowane przez komisję 
wnioski.

       Przewodniczący  zapoznał  komisję  z  otrzymanymi  odpowiedziami.    Rejestr  
wniosków  komisji,  komisja  nie  analizowała  z  uwagi  na  niedostarczenie  go  na  
posiedzenie. Na kolejnym posiedzeniu komisja przeanalizuje otrzymane odpowiedzi, 
które znajdują się w rejestrze.

         
 Ad  8. Sprawy wniesione do komisji.

          Nie wniesiono żadnych spraw. 
          

Ad  9. Wolne wnioski.
Nie zgłoszono żadnego wniosku.

          
Ad  10. Zamknięcie posiedzenia.
Z  uwagi  na  wyczerpany  porządek  posiedzenia  Przewodniczący  komisji  zamknął 
posiedzenie. 

Protokółowała Przewodniczący komisji

/Maria Boduszek / / Paweł Kolendowicz / 


