
Protokół  Nr  71/14

z   posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej   z  dnia 1 października  2014 r.          

Posiedzenie   komisji  odbyło  się   w  sali    nr  016  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki
w godzinach    od  15:00  do  16:30 

W posiedzeniu udział wzięli:
a)   członkowie komisji, zgodnie z  załączoną  listą obecności;
b)  zaproszeni goście:

-  pan Krzysztof Czarnecki-  Burmistrz Trzcianki.

Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 
Przewodniczący  komisji  Paweł  Kolendowicz  przywitał  członków   komisji
i zaproszonych gości. Następnie przedstawił porządek posiedzenia, jak poniżej: 

          Porządek posiedzenia:  
           1. Otwarcie posiedzenia.
          2. Przyjęcie protokołu komisji nr  70/14 z dnia 11.09.2014 r. 
      3.  Przyjęcie protokołu  z analizy budżetu  gminy Trzcianka za pierwsze półrocze

2014 r.
          4. Przyjęcie protokołu  z analizy finansowej w  spółkach gminnych za rok 2013.
       5.  Przyjęcie protokołu   dot. przeprowadzenia  procedury z zamówień publicznych

w   roku 2013 i   w I połowie 2014 r. 
          6. Kontrola egzekucji zaległości czynszowych w roku 2013 i I połowie 2014 r.       
          7. Kontrola wydatków na współpracę z mediami za I półrocze 2014 r. 

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

           Porządek posiedzenia przyjęto przez aklamację.

Ad 2)  Przyjęcie protokołu komisji nr 70/14 z dnia 11.09.2014 r.
Protokół  nr  70/14  z  dnia  11.09.2014  r.,  został  przyjęty  w  głosowaniu:  za-6,  
przeciw-  0, wstrzymało się -  0.  

Ad 3)  Przyjęcie protokołu  z analizy budżetu  gminy Trzcianka za pierwsze
półrocze  2014 r.
Członkowie   Komisji  Rewizyjnej  otrzymali   kserokopię   uchwały  nr  SO-
0953/39/Pi/2014   Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 19 września 2014 r.

Przewodniczący komisji odczytał członkom komisji treść przygotowanego  projektu
protokołu.   Poinformował,  że  treść uchwały  RIO w Poznaniu otrzymał  wcześniej
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drogą  e-mailową.  Członkowie  komisji   do  zaproponowanej  treści   protokołu,  nie
wnieśli  uwag.

Protokół  nr  72/14  z  dnia  1  października  2014  r.  Komisji  Rewizyjnej
z  przeprowadzonej  analizy  wykonania  budżetu  Gminy  Trzcianka  za  I  półrocze
2014 r., został przyjęty w głosowaniu: za-7, przeciw-  0, wstrzymało się -  0.  
Niniejszy protokół w załączeniu.

Ad 4)  Przyjęcie protokołu  z analizy finansowej w  spółkach gminnych za rok 
2013.
Przewodniczący komisji odczytał członkom komisji treść przygotowanego  projektu
protokołu.  Członkowie komisji  do zaproponowanej treści nie  wnieśli  uwag.

Protokół  nr  73/14  z  dnia  1  października  2014  r.  Komisji  Rewizyjnej
z  przeprowadzonej   kontroli  analiza wyników finansowych w spółkach gminnych.
Ocena działalności Burmistrza w spółkach gminnych na podstawie przedstawionych
sprawozdań za rok 2013, został przyjęty w głosowaniu: za-7, przeciw-0, wstrzymało
się -  0.   Niniejszy protokół w załączeniu.

Ad 5)  Przyjęcie  protokołu    dot.  przeprowadzenia   procedury  z  zamówień  
publicznych   w   roku 2013 i   w I połowie 2014 r. 
 Przewodniczący komisji odczytał członkom komisji treść przygotowanego  projektu
protokołu.  Członkowie komisji  do zaproponowanej treści nie  wnieśli  uwag.

Protokół  nr  74/14  z  dnia  1  października  2014  r.  Komisji  Rewizyjnej
z przeprowadzonej   kontroli  procedury przeprowadzania przetargów w okresie od
2013  r.  do  I  połowy  2014r.,  został  przyjęty  w  głosowaniu:  za-7,  przeciw-  0,
wstrzymało się -  0. 
Niniejszy protokół w załączeniu. 

          Ad 6)  Kontrola egzekucji zaległości czynszowych w roku 2013 i I połowie 2014 r.
Komisja  Rewizyjna  otrzymała   informację   z  dnia   30.09.2014  r.  od  kierownika
Referatu  Budynków Komunalnych  nt.   zaległości  czynszowych  w roku  2013  i  I
połowie 2014 r., w załączeniu.

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  według   przedłożonej  informacji,  stan
zadłużenia na dzień 31.12.2013 r.,  za czynsz wynosi- 2.433.880,07 zł,  za ogrody-
24.383,16 zł i za wodę - 88.311,83 zł. Natomiast, zadłużenie na dzień 30.06.2014 r. 
za czynsz wynosi-  2.577.134,42 zł, za ogrody- 27.140,81 zł  i za wodę - 87.957,73 zł.
Stwierdził, że jego zdaniem, jest to stan narastający.

Pan Krzysztof Czarnecki-Burmistrz stwierdził, że podjął decyzję i będzie proponował
Radzie,  zwiększenie  środków  finansowych   w  budżecie  gminy  na  zatrudnienie
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drugiego prawnika aby wzmóc windykację zaległości czynszowych.

Radny  E.  Joachimiak  do  przedstawionej  informacji  uważa,  że  należy  poprosić
o uzupełnienie  informacji,   o saldo zadłużenia od 2010 r.  Tym sposobem będzie
pokazana jaka jest  tendencja. 

Radny P. Kolendowicz stwierdził, że na tej podstawie będzie informacja, czy rośnie
zadłużenie, czy nie. Jeśli chodzi o liczbę wezwań do zapłaty, to w 2013 r. jest 506, a
w I półroczu 2014 r. - 380. Jeśli te 380, to są nowe wezwania, to trzeba uznać, że jak
na pół roku, to jest dużo w stosunku do tego, co było w roku 2013. Pytanie, czy nie
ponawia się  się tych wezwań z lat ubiegłych?
Dalej  dodał, po analizie liczby wniosków do sądu: w 2013 r- 30, a w I półroczu
2014r. - 16, z tego wynika, jak gdyby skuteczność działań. Dalej analizował dane dot.
liczby  wniosków  do  komornika,  zobowiązań  dłużników  i  kwoty  ściągniętych
zaległych czynszów.

Pan Krzysztof Czarnecki-Burmistrz dodał, dlatego  przedstawi  Radzie zwiększenie
środków na zatrudnienie  drugiego prawnika, ponieważ wytwarza się tendencja do
dowolnego rozwiązania problemu, złożenia deklaracji zapłaty po czym jedna rata jest
wpłacana   i  potem  koniec.  Na  zapytanie  przewodniczącego  komisji,  że  kiedyś
w  wcześniejszych  czasach  były  propozycje  odrabiania  zaległości  czynszowych
( np. w postaci malowania, sprzątania itp.) - wyjaśnił, że ta forma nie sprawdza się
ponieważ, jeśli się coś takiego proponuje, to każdy jest chory.

Komisja Rewizyjna,  w związku z otrzymaną informacją  z dnia  30.09.2014 r.  od
kierownika Referatu  Budynków Komunalnych nt.   zaległości  czynszowych w roku
2013 i I połowie 2014 r., prosi o informację: 
1)  czy w pkt 1. Stan zadłużenia  ppkt a i b, czy  w ppkt.  b,  jest to kwota narastająca
z całego zadłużenia,
2)   saldo zadłużenia od 2010 r., 
3) czy liczba wezwań do zapłaty wymieniona w I półroczu 2014 r., dotyczy  wyłącznie
nowych wezwań.
Komisja Rewizyjna, poza wymienionymi wyżej pytaniami, uwagami, prosi o obecność
na następnym posiedzeniu komisji, kierownika Referatu Budynków Komunalnych.

Na podstawie  otrzymanej informacji  w pkt 6, ściągalność zadłużenia  na koniec
2013 r. nie przekracza 10%. Zgodnie z informacją Burmistrza, poprawa ściągalności
mogłaby  nastąpić  w  wyniku  wzmocnienia  obsługi  prawnej  Referatu  Budynków
Komunalnych.

 Komisja Rewizyjna zapoznała się z  przedłożoną informacją.

Członkowie  komisji  otrzymali   od  kierownika  Referatu  Rolnictwa,  Ochrony
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Środowiska i Rozwoju Wsi- pani Agnieszki Ciemachowskiej informację nt.  zadłużeń
i opłat  za odpady komunalne,  w załączeniu. 
Komisja Rewizyjna zapoznała się z  przedłożoną informacją.

Pan Krzysztof Czarnecki-Burmistrz  na zapytanie radnego P. Kolendowicza, czy są
jakieś skargi nt. świadczonych usług w zakresie odbioru  odpadów  komunalnych-
wyjaśnił, że są to pojedyncze skargi.

W związku z otrzymaną informacją  o zadłużeniach, opłatach za odpady komunalne,
Komisja Rewizyjna prosi o uzupełnienie informacji: o  liczbę skarg składanych na
świadczoną usługę ( odbiór odpadów komunalnych),  za I półrocze 2014 r.

 Ad 7)  Kontrola wydatków na współpracę z mediami za I półrocze 2014 r. 
Komisja Rewizyjna otrzymała  na  ww. temat informację pisemną od Kierownika
Referatu  Promocji,  Kultury  i  Sportu  –  pani  Iwony  Moraczyńskiej-Lilleng,  w
załączeniu.

Radna J.  Pokaczajło  i  radna M. Fidos zadeklarowały,  że  dokonają  oczywiście  za
zgodą komisji, sprawdzenia wydatków na współpracę z mediami   i na  następnie
posiedzenie komisji przedłożą nt. informację. 

Komisja  Rewizyjna  desygnuje  do  szczegółowego  zapoznania  się  z  wydatkami  na
współpracę z mediami za I  półrocze 2014 r.,   zgodnie z  przekazanym wykazem,
członków komisji w osobach: radną  Marię Fidos i radną  Jadwigę Pokaczajło, które
na  następnym  posiedzeniu  przedłożą  komisji  informację,  z  przeprowadzonego
sprawdzenia  dokumentacji  źródłowej.
Komisja  prosi o zwrócenie uwagi, na  zakres i  temat  publikacji.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z  przedłożoną informacją.

Ad 8)  Sprawy wniesione do komisji.
 Nie  było  wniesiono  wniosków.
 
 Ad 9)  Wolne wnioski.
 Nie  było nowych  wniosków.

Ad 10)  Zamknięcie posiedzenia.
W  związku   z  wyczerpaniem   porządku   posiedzenia  komisji,  Przewodniczący
komisji  ogłosił   zamknięcie    posiedzenia.
   
     Protokolant    Przewodniczący  komisji  

         Danuta   Komarnicka    Paweł  Kolendowicz
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