
Protokół Nr 55/13
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 września 2013 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności. 
Posiedzenie  komisji  odbyło  się  w  salce  posiedzeń  nr  016  Urzędu  Miejskiego 
Trzcianki. Posiedzeniu Przewodniczył radny Paweł Kolendowicz – przewodniczący 
komisji. Posiedzenie protokołowała Maria Boduszek.
Posiedzenie trwało od godziny 15.00 do 16.40.

Przewodniczący komisji zapoznał z porządkiem posiedzenia:
Porządek posiedzenia:  

          1. Otwarcie posiedzenia.
          2. Przyjęcie protokołu komisji nr 54/13 z dnia 25 lipca 2013r.  

3.  Kontrola procedury wydawania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacyjnych w 
okresie od 2011r.

              4.  Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.
               5. Zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami na wypracowane przez komisję
                 wnioski.

          6. Sprawy wniesione do komisji:
          7.  Wolne wnioski.
          8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał radny Paweł Kolendowicz, przewodniczący komisji. 
Przywitał wszystkich obecnych na posiedzeniu i zapoznał z porządkiem posiedzenia. 
Porządek obrad został przyjęty bez uwag przez aklamację.

          Ad.2. Przyjęcie protokołu komisji nr 54/13 z dnia 25 lipca 2013r.  
Protokół Nr 54/13 z dnia 25 lipca 2013 r. został przyjęty w głosowaniu jawnym 
jednogłośnie  za10 radnych.    

          Ad 3.  Kontrola procedury wydawania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacyjnych 
          w okresie od 2011r.
         
         Przewodniczący komisji poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 25 lipca 
          2013 r. otrzymała wykazy  decyzji     podziałowych od roku 2011 do 2013 i  decyzji  
          o warunkach zabudowy.  

Po analizie ww  wykazów  Komisja  poprosiła o przekazanie kompletu dokumentów 
związanych z procedurą wydania decyzji, zgodnie z załączonym załącznikiem.
Komisja poprosiła także o umożliwienie zapoznania się z dokumentami związanymi 
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z procedurą  wydania decyzji podziałowej czy decyzji o warunkach zabudowy.  
Komisja także poprosiła o informację dlaczego w otrzymanym  wykazie,  w kilku 
pozycjach  decyzji  podziałowych   nie  ma  wpisanych  dat  wpływu  wniosku.  Na 
posiedzeniu w dniu 25 lipca 2013 r. Radny Sebastian Kęciński zgłosił także swoje 
wątpliwości  czy  komisja  nie  przekracza  swoich  kompetencji   dokonując  kontroli 
procedury  wydawania  decyzji  podziałowych   i  decyzji  o  warunkach  zabudowy. 
Przewodniczący komisji odczytał odpowiedź do zgłoszonej wątpliwości jaką uzyskał 
od  pana  kierownika  W.  Putyrskiego.  Treść  odpowiedzi  znajduje  się  w  Rejestrze 
wniosków Komisji Rewizyjnej.  

Komisja  po  uzyskaniu  pisemnych  wykazów  (stanowią  załącznik  do  protokołu) 
i  ustnych  wyjaśnieniach  pana  Witolda  Putyrskiego  Kierownika  Referatu  Urzędu 
Miejskiego, prosi o uzupełniające informacje do:
1) wykazu decyzji o warunkach zabudowy:
           a) poz. 3 i 4, dlaczego wykazano tak długi okres  od daty wpływu wniosku do  

      momentu wysłania projektu do uzgodnień, jaka jest przyczyna tak długiego 
okresu załatwiania sprawy,

            b) poz. 5 bez uwag,
        c) poz. 6 i 7 dlaczego decyzje zostały wydane  po upływie  okresu         

     wynikającym z kpa.
      d)  poz.  8,9,10,11,12  dlaczego  i  jaka  jest  przyczyna  tak  długiego  okresu 
przekazania sprawy, licząc  od daty wpływu wniosku do momentu wysłania projektu 
do uzgodnień.
2)  wykazu decyzji podziałowych nieruchomości: 

          a) poz. 4 – data wpływu wniosku 24 lutego 2011r., dlaczego upłynął tak długi  
     okres do wydania decyzji 11.07.2011r.

            b) poz. 6,7,8,9 -  dlaczego postanowienie wydano po tak długim okresie,
         c)  poz. 10 - data wpływu wniosku 28 marca 2012 r. , natomiast w otrzymanej 
przez komisję dokumentacji jej wpływ   datowany jest na 5 września 2012 r.
Komisja  uzgodniła  z  panem  Putyrskim,  że  do kolejnego  posiedzenia  komisji  do 
zgłoszonych uwag,  zostaną przygotowane wyjaśnienia.

Radny  Sebastian  Kęciński  wniósł  swoje  wątpliwości  czy  przy  tak  okrojonym 
dostępie do dokumentacji źródłowych komisja będzie w stanie formułować wnioski 
końcowe.

              Ad 4. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.
             

Komisja otrzymała Zarządzenie Nr 140/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 sierpnia 
2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka za  
pierwsze półrocze, informacja o kształceniu się wieloletniej prognozy finansowej  
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych  
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instytucji  kultury  za  pierwsze  półrocze  2013  r.  Informacja  stanowi  załącznik  do 
protokołu. 

Po przeanalizowaniu otrzymanych dokumentów Komisja prosi o informację czy RIO 
przekazała opinię o wykonaniu budżetu gminy Trzcianka za pierwsze półrocze 2013 r. 
 
Komisja zwraca uwagę niskiego wykonania dochodów:
1)  udziały  w podatkach państwowych  -   wykonanie  41,26 %,  zwraca  się  z 
pytaniem czy jest szansa wyrównania dochodów do planowanych,
2) dochody z majątku gminy - dochody majątkowe – wykonanie wynosi 35,22 %,
3) sprzedaż mienia wykonanie 33,60%,
 komisja prosi o wyjaśnienie przyczyn niskiego wykonania dochodów.

Komisja prosi o wyjaśnienie niskiego zaangażowania środków - wydatki majątkowe 
– wykonanie za pierwsze półrocze 2013 r. - 8,51%.

Komisja  stwierdza,  że  dochody własne,  otrzymana subwencja,  dotacja  na  zadania 
zlecone i dotacja na zadania własne  realizowane są prawidłowo i nie wniosła uwag.

Dochody z mienia gminy:
sprzedaż  lokali  użytkowych,  mieszkalnych,  gruntów  rolnych  i  przemysłowych 
komisja prosi o podanie powodów tak  niskiego wykonania.

 Wydatki:
1)  podać  przyczyny  zerowego  wykonania  zadania:  usuwanie  barier 
architektonicznych,
2)  wydatki z funduszu sołeckiego i utrzymanie dróg na terenie wiejskim, wyjaśnić 
niskie ( zerowe) zaangażowanie środków.

Komisja zwraca uwagę na wykazane braki finansowe w jednostkach oświatowych, 
zdaniem komisji jest to niepokojące.

Komisja prosi o informację niskiego wykonania  wydatków z funduszu sołeckiego. 
We wsi Radolin, Rychlik, Przyłęki, Nowa Wieś i Biała za I półrocze zaangażowanie 
środków budżetowych na remont dróg gminnych  i budowy chodnika w sołectwie 
wynosi zero. 
Zakup  nowych  zabawek  na  plan  zabaw  w  Siedlisku,  zadanie  to  jest 
niezrealizowane,komisja prosi o podanie przyczyny niezrealizowania zakupu.

Podać  przyczyny  braku  realizacji  przydomowych  oczyszczalni  zaangażowanie 
środków wynosi zero. 

 Z działu promocja jednostek samorządu terytorialnego Komisja prosi o zestawienie 
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rachunków i faktur następujących zadań:
1) współpraca  z Trzcianeckimi Organizacjami Pozarządowymi na kwotę 910,50 
zł,
2) uroczystości rocznicowe miasta na kwotę 4.683,40 zł,
3) współpraca z miastami partnerskimi na kwotę 1.800,00 zł,
4) zakup twórczości trzcianeckich artystów 1.000,00 zł.

Oddział  przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance  wykonał plan 
finansowy w wysokości 80,96 %, dlaczego jest takie duże wykonanie w I półroczu, 
komisja prosi o informację. 

Komisja prosi o wyjaśnienie dlaczego nie są przekazywane dotacje w wysokości 50 
% lub  zbliżonej do   50 % dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie 
gminy Trzcianka. 

Komisja prosi o informację przyczyn niskiego wykonania w rozdziale 92605 zadania 
z zakresu kultury fizycznej:

−  na  zajęcia  pozalekcyjne  zaplanowano  środki  w  wysokości  6.500,00  zł 
natomiast  wydano tylko 964,96 zł,

−  zaplanowano 36.000,00 zł  w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  na wynagrodzenia animatora  na boisku ORLIK 
przy G1. W I półroczu wydano środki w wysokości 2.834,25 zł.  

          Wyjaśnień komisja oczekuje na kolejne posiedzenie komisji. 
          

 Ad 5. Zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami na wypracowane przez komisję
               wnioski.

         
        Radna Jadwiga Durejko wyraziła swoje  niezadowolenie z uzyskanej odpowiedzi na  

wniosek  nr 173.  Ponawia wniosek, prosi o  zamontowanie oświetlenia przejścia dla 
pieszych na drodze wojewódzkiej w Siedlisku przy sklepie pana Draczana ( centrum 
wsi). 

          
Komisja prosi o informację odnośnie uzyskanej odpowiedzi na wniosek nr 175 z dnia 
25 lipca 2013 r. 

 Ad 6. Sprawy wniesione do komisji:
Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  w  biurze  Rady  Miejskiej  znajduje  się 
sprawozdanie  z działalności Burmistrza Trzcianki, jako Zgromadzenia Wspólników, 
w gminnych  spółkach prawa handlowego za rok 2012 oraz w pozostałych spółkach, 
w  których  gmina  posiada  udziały,  poprosił  komisję  o  zapoznanie  się  z  tym 
sprawozdaniem, poprosił aby takie sprawozdanie  radni otrzymali. 
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Przewodniczący  komisji  poinformował,  że  skierowane  zostało  pismo  pani  Ewy  
Referowskiej Chodak w sprawie ankiety, która skierowana została do gmin  
miejsko  -  wiejskich  dot.  gospodarki  leśnej  lasów  państwowych.  Poprosił   
zainteresowanych  o analizę dołączonej ankiety i jej wypełnienie. 

Przewodniczący  komisji  poinformował,  że  otrzymał  kolejne  pisma  od  pana  
Waldemara Kasztelana, poinformował, że uwagi wnoszone przez pana Kasztelana są 
uwagami,  z  którymi  warto  się  zapoznać  i  są  uwagami  słusznymi.  Z  uwagami  
zapozna  na  sesji  Radę  Miejską.   Dokumenty  otrzymane   od  pana  Kasztelana  
znajdują  się  w biurze  Rady  Miejskiej  Trzcianki  celem  zapoznania  się  przez  
członków komisji.  

 Ad 7.  Wolne wnioski.
          Nie zgłoszono wolnych wniosków. 

Ad 8. Zamknięcie posiedzenia.
Z uwagi   na  wyczerpany porządek posiedzenia  Przewodniczący komisji  zamknął 
posiedzenie.

Protokółowała Przewodniczący komisji
Maria Boduszek Paweł Kolendowicz
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