
 

Protokół nr 58/14
z  przeprowadzonej  kontroli   analiza  wyników  finansowych  w  spółkach 
gminnych. Ocena działalności Burmistrza   w spółkach gminnych na podstawie 
przedstawionych sprawozdań za rok 2012.

Temat kontroli:
Analiza wyników finansowych w spółkach gminnych. Ocena działalności Burmistrza 
w spółkach gminnych na podstawie przedstawionych sprawozdań za rok 2012.

Termin przeprowadzonej kontroli: 
19 listopada 2013 r.;  8 stycznia 2014 r. 

Materiały analizowane przez komisję:
1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w spółkach. 
2. Odpowiedź na zgłoszone wnioski. 
3. Pismo z dnia 30 października 2013 r. Radcy Prawnego.
4. Wyjaśnienia ustne Burmistrza Trzcianki.
5. Sprawozdania i bilanse finansowe spółek gminnych.

 

Po przeanalizowaniu  otrzymanych materiałów komisja stwierdza:
1. Po raz pierwszy od 2002 roku komisja  otrzymała sprawozdanie Burmistrza 

z działalności w spółkach gminnych.
2. W roku  2012  w spółkach  gminnych  podjęto  działania  celem ujednolicenia 

wynagrodzeń członków rad nadzorczych.
3. W roku 2012 zmieniony został zarząd spółki Kombud, zmianie uległ też skład 

Rady Nadzorczej w spółce ZIK.
4. Z uwagi na postawienie w stan likwidacji komisja nie analizowała wyników 

spółki OSiR. Jednocześnie stwierdzono, że nie udzielone zostało absolutorium 
zarządowi spółki za 2012 r.

5. W  pozostałych  spółkach  gminnych  i  z  udziałem  gminy  nie  stwierdzono 
zagrożeń w prowadzeniu działalności. We wszystkich przypadkach udzielone 
zostało absolutorium dla Zarządów i Rad Nadzorczych.  

Zapis przyjęto w głosowaniu: za  7, wstrzymało się  2. Głosowało  9  radnych.

Komisja  po  zapoznaniu  się  z  przedstawionymi  dokumentami  i  wyjaśnieniami 
proponuje: 

1.   Przyjąć sprawozdanie burmistrza z działalności w spółkach za rok 2012,
2.  Przyjąć zasadę wyznaczania przez Burmistrza do realizacji w danym roku zadań 
zarządom spółek gminnych,



3.  Dążyć  do  nie  powoływania  do  składu  rad  nadzorczych  spółek  gminnych 
pracowników samorządowych podległych Burmistrzowi,
Zapis przyjęto w głosowaniu: za 7,  wstrzymało się  2. Głosowało   9 radnych.

Protokół  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  odczytaniu 
i podpisaniu został przekazany Burmistrzowi Trzcianki.
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