
Protokół Nr 29/16

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lipca 2016 r.

Obecni  członkowie  komisji  wg  załączonej  do  protokołu  listy  obecności. 
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła pani Ewelina Pamuła pracownik Urzędu 
Miejskiego Trzcianki.  Posiedzeniu  przewodniczyła radna Jadwiga Durejko – 
Przewodnicząca komisji. 

Przewodnicząca komisji zapoznała zebranych z porządkiem posiedzenia:

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 28/16 z 28 czerwca 2016 r. 
3. Analiza stanu zatrudniania w Urzędzie Miejskim Trzcianki  za rok 2015 i 

I połowę 2016 r. 

4. Kontrola  działalności  statutowej  i  finansowej  w  sołectwach  Biała 
i Radolin.

5.   Wolne wnioski.
      6.   Zamknięcie posiedzenia.

Do przedstawionego porządku nikt nie wniósł uwag. 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia, witając wszystkich obecnych dokonała Przewodnicząca 
komisji Jadwiga Durejko.

Ad. 2. Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 28/16 z 28 czerwca 2016 r. 
Protokół Nr 28/16 z 28 czerwca 2016 r.  został przyjęty w głosowaniu:  za 4. 
Głosowało 4  radnych. 

Ad. 3.   Analiza stanu zatrudniania w Urzędzie Miejskim Trzcianki  za rok 2015 
i I połowę 2016 r. 

Zgodnie  z  podjętą   Uchwałą  Nr  XXV/203/16   Rady  Miejskiej   Trzcianki 

z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych na 

II półrocze 2016 r.  i analizowanym tematem dot. stanu zatrudniania w Urzędzie 



Miejskim  Trzcianki  za  rok  2015  i  I  połowie  2016  r.,  komisja  prosi 

o dostarczenie następujących informacji dot.:

1) stanu  prawnego  oraz  zasady  naboru  kandydatów na  wolne  stanowiska 

urzędnicze,  w  tym  kierownicze  stanowiska  urzędnicze  w  Urzędzie 

Miejskim Trzcianki oraz na wolne stanowiska kierownicze w gminnych 

jednostkach organizacyjnych,

2) regulaminu  zatrudniania  na  wolne  stanowiska  urzędnicze,  w  tym 

kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz 

na  wolne  stanowiska  kierownicze  w  gminnych  jednostkach 

organizacyjnych,

3) kiedy i w jakiej sytuacji  przeprowadza się nabór na wolne stanowiska 

urzędnicze  w  Urzędzie  Miejskim Trzcianki  oraz  na  wolne  stanowiska 

kierownicze w gminnych jednostkach organizacyjnych,

4) stanu zatrudnienia za rok 2015 i w I połowie 2016 r. w Urzędzie Miejskim 

Trzcianki.

Ad. 4. Kontrola działalności statutowej i finansowej w sołectwach Biała i Radolin.

Radni   przeanalizowali otrzymane    dokumenty:

Sołectwo Biała
1) Faktura  nr  58/A z  dnia  24.04.2015  r.   .  na  kwotę   1.899,00  zakup 

kuchenki;
2) Faktura  nr  44/15/D  z  24.02.2015  r.  na  kwotę  3.011,93,-  wymiana 

oświetlenia;
3) Faktura  nr   13/Z/2015  z  11.03.2015  na  kwotę  2.500,00  ,-  wymiana 

oświetlenia na sali wiejskiej; 
4) Faktura nr  31/15 z 9.07.2015 na kwotę 13.015,00  utwardzenie placu do 

gier zespołowych;
5) Faktura  nr  8/2015  z  dnia  27  kwietnia  2015  r.  na  kwotę  500,00  – 

wykonanie usługi muzycznej,
6) Faktura 66/05/2015 z 27.05.2015 zakup nagród za udział w konkursach 

z okazji Dnia Dziecka – 1.000,00.



Sołectwo Radolin
1) Faktura nr   25/2015 z 7.09.2015 na kwotę13.397,00 remont nawierzchni 

dróg z płyt YOMB,
2) Faktura nr  25/2015 z 7.09.2015 na kwotę 699,99  wykonanie nawierzchni 

z kostki brukowej przy kamieniu…
3) Faktura  nr   F510/A z  dnia  28.02.2015 r.  Firma  KOBEX materiały  do 

remontu siłowni na kwotę 697,74 zł. 
4) Faktura nr  F65/E z 30.10 2015 r. ZIWAKO zakup sprzętu sportowego na 

kwotę 299,98 zł.

Komisja wniosła generalną uwagę do kontrolowanych faktur, że każdorazowo 

sołtys winien potwierdzać na fakturach, że zakupione towary czy usługi trafiły 

i są na stanie  sołectwa. 

W tej  części  posiedzenia  uczestniczyła  pani  Ewelina  Pamuła,  która  udzieliła 

odpowiedzi  na zadane pytania   Przewodniczącej komisji, a mianowicie,  czy 

Referat Rolnictwa jest w posiadaniu protokołów z odbytych zebrań sołeckich 

( dwa protokoły w ciągu roku z każdego sołectwa). Ponadto Przewodnicząca 

komisji  poinformowała,  że  zachodzi  konieczność  dopracowania  statutów 

sołectw.

Pani Ewelina Pamuła stwierdziła, że jest w posiadaniu protokołów z odbytych 

zebrań  w  sołectwach.  Przychyliła  się  do  stwierdzenia  Przewodniczącej,  że 

zachodzi konieczność doprecyzowania statutów sołectw i że już w tym kierunku 

prowadzone są prace. 

Komisja  prosi  o  dostarczenie,  na  kolejne  spotkanie,  kserokopii  protokołów 

z  odbytych zebrań  za  rok 2015 w sołectwach  Teresin,  Nowa Wieś,  Radolin 

i Biała.



Ad. 5.   Wolne wnioski.

Radny  Wincenty  Kilian  wnioskuje   o  rozważenie  możliwości  wydzielenia 

sołtysom, w ramach swojego budżetu sołeckiego, kwoty gotówkowej   np. na 

zakup żarówek, baterii.

Radny  Wincenty  Kilian  poinformował  aby w opracowanym kolejnym planie 

pracy  komisji   wpisać  temat  kontroli  „Kontrola  inwentaryzacji  majątku 

sołeckiego”.

 Ad. 6.   Zamknięcie posiedzenia.

W związku z  wyczerpanym porządkiem posiedzenia  Przewodnicząca  komisji 
zamknęła posiedzenie.

Protokółowała Przewodnicząca komisji
Maria Boduszek Jadwiga Durejko

 


