
Protokół Nr 66/14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 4 czerwca 2014 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto w 
posiedzeniu uczestniczył:

1. wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki radny Witold Perski,
2. Burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki.

Posiedzeniu  przewodniczył  Przewodniczący  komisji  radny  Paweł  Kolendowicz. 
Przewodniczący  komisji  zapoznał  zebranych  z  porządkiem  posiedzenia. 
Zaproponował aby punkt 6 porządku posiedzenia otrzymał brzmienie:
„  Opracowanie  planu  pracy  komisji  na  II  półrocze  2014 r.”  Natomiast  pozostałe 
punkty porządku posiedzenia otrzymują kolejną numerację. 
Porządek wraz z zaproponowaną zmianą został przyjęty jednogłośnie. Glosowało 7 
radnych. 

Porządek posiedzenia:  
          1.  Otwarcie posiedzenia.
          2.  Przyjęcie protokołu komisji nr 65/14 z dnia 19 maja 2014 r.  

3.  Zapoznanie się z wynikami  przeprowadzonej  kontroli  Zarządzeń Burmistrza 
Trzcianki  w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na rok 2013.

     4.  Analiza zasobów gminnych pod kątem pozyskiwania środków do budżetu gminy 
     z dzierżawy lub wynajmu za rok 2013. 
5.  Analiza przedłożonych materiałów celem wypracowania opinii o sprawozdaniu z 
wykonania budżetu gminy Trzcianka za rok 2013.
6. Ustalenie planu pracy komisji na II półrocze 2014 r.

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

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

           Ad 1.  Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący komisji radny Paweł Kolendowicz.  
Przywitał zebranych, zapoznał z porządkiem posiedzenia. 

          
  Ad 2.  Przyjęcie protokołu komisji nr 65/14 z dnia 19 maja 2014 r.  
Protokół Nr 65/14 z 19 maja 2014 r. został przyjęty w głosowaniu: za 4, wstrzymało 
się 3. Glosowało 7 radnych. 
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Ad 3.  Zapoznanie się z wynikami  przeprowadzonej  kontroli  Zarządzeń Burmistrza 
Trzcianki  w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na rok 2013.
Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Trzcianki  zapoznał  zebranych  z  wynikami 
przeprowadzonej kontroli Zarządzeń Burmistrza Trzcianki w sprawie zmiany budżetu 
gminy  Trzcianka  na  rok  2013.   Protokół  z  przeprowadzonej  kontroli  stanowi 
załącznik do protokołu. 

     Ad 4.  Analiza zasobów gminnych pod kątem pozyskiwania środków do budżetu  
gminy  z dzierżawy lub wynajmu za rok 2013. 
Komisja do uzupełnionych informacji otrzymanych od Kierowników Referatów p.  
Mariana  Patalasa  i   Agnieszki  Ciemachowskiej  nie  wnosi  uwag  i  przyjmuje  
wyjaśnienia. 

Ad  5.   Analiza  przedłożonych  materiałów  celem  wypracowania  opinii 
o sprawozdaniu z  wykonania budżetu gminy Trzcianka za rok 2013.

Komisja zapoznała się z otrzymanymi wyjaśnieniami  do Sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy Trzcianka za rok 2013. Do otrzymanych wyjaśnień wniosła uwagi 
i zapytania, prosi o przekazanie  wyjaśnień do dnia 9 czerwca 2014 r.: 
1) Biblioteka Publiczna, zgodnie z wcześniejszym wnioskiem ( 19 maja 2014 r.) 
Komisja  prosiła  o  wyspecyfikowanie  wypłaconych wynagrodzeń z  bezosobowego 
funduszu  płac,informacji  takiej  nie  otrzymała,   prosi  o  wykaz  wypłaconych 
wynagrodzeń.

2) Wyjaśnienia p.  Bożeny Niedźwieckiej  dot.  p.  7 wniosek z 19 maja 2014 r, 
komisja prosi o potwierdzenie, że takie działania są zgodne z prawem.

3) Muzeum Ziemi Nadnoteckiej zgodnie z wcześniejszym wnioskiem ( 19 maja 
2014  r.)  Komisja  prosiła  o  wyspecyfikowanie  wypłaconych  wynagrodzeń  z 
bezosobowego  funduszu  płac,  informacji  takiej  nie  otrzymała,   prosi  o  wykaz 
wypłaconych wynagrodzeń.

Do otrzymanej informacji, komisja prosi o wyjaśniania:
a) jaki koncert był nagłośniony ,
b) od jakiej osoby zakupiono prawa autorskie do 40 utworów o tematyce sakralnej 
z okolic Trzcianki, 
c)  Piknik  PRL  –  kto  wykonał  dekoracje  do  tego  pikniku  oraz  kto  ten  piknik 
prowadził. 

4) Brakuje wyjaśnień na  wniosek z dnia 19 maja 2014, dot.   podania powodów 
zróżnicowania stawek żywieniowych w świetlicach Caritas w Trzciance, Nowej Wsi i 
Niekursku. 
5) Prosi o wyjaśnienia powodów niepełnego wykonania budżetów sołeckich. 
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Komisja prosi o przekazanie do dnia 9 czerwca 2014 r.:
a)  opinii RIO o Sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2013,
b) sprawozdań finansowych przesłanych do RIO za rok 2013. 

Komisja   zapoznała  się  opinią  pozytywną  Komisji  Spraw  Społecznych 
o  Sprawozdaniu  MGOPS  w  Trzciance  oraz  do  Sprawozdania  budżetu  Gminy 
Trzcianka.  Od  pozostałych  Komisji  Rady  Miejskiej  Komisja  Rewizyjna  nie 
otrzymała opinii. 

Ad 6. Ustalenie planu pracy komisji na I półrocze 2014 r. 

Lipiec
1. Kontrola procedury przeprowadzenia przetargów w roku 2013 i w I połowie 
2014 r.
2. Sprawy wniesione do komisji. 

Sierpień
Przerwa urlopowa

Wrzesień 
1. Analiza wyników finansowych w  spółkach gminnych za rok 2013.
2. Sprawy wniesione do komisji. 

Październik
1. Kontrola wydatków na współpracę z mediami za I półrocze 2014 r.
2. Sprawy wniesione do komisji. 

Listopad
1. Kontrola zasadności udzielania umorzeń podatkowych w roku 2014.
2. Sprawy wniesione do komisji.

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

Przewodniczący komisji zapoznał  z udzielonymi odpowiedziami na wypracowane  
wnioski   komisji.

          Ad 8.  Wolne wnioski.
         Komisja wnioskuje do Burmistrza o podanie informacji  kiedy nastąpi ogłoszenie 

konkursu na dyrektora  Biblioteki  Publicznej  Miasta  i  Gminy  im.  Kazimiery  
Iłłakowiczówny w Trzciance.  
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Ad 9. Zamknięcie posiedzenia.
Z  uwagi  na  wyczerpany  porządek  posiedzenia   Przewodniczący  komisji  zamknął 
posiedzenie oraz poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się 12 czerwca 2014 
r. o godz. 14.

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek Paweł Kolendowicz 
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