
Protokół  Nr  75/14

z   posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej   z  dnia 21 października  2014 r.  

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności. Nieobecny
radny Sebastian Kęciński i radny Piotr Złociński. 

Posiedzeniu przewodniczył radny Paweł Kolendowicz – przewodniczący komisji. 

Przewodniczący zapoznał z porządkiem posiedzenia:

Porządek posiedzenia:      

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie protokołu komisji nr 70/14 z dnia 1 października  2014 r.  

3.  Zatwierdzenie sprawozdania z przeprowadzonej  analizy Zarządzenia Nr 179/14
Burmistrza Trzcianki z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie    informacji o przebiegu
wykonania  budżetu  gminy  Trzcianka  za  pierwsze  półrocze,  informacji  o
kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy  finansowej  oraz  informacji  o  przebiegu
wykonania  planu  finansowego  samorządowych  instytucji  kultury  za  pierwsze
półrocze 2014 r.

     4. Zatwierdzenie  sprawozdania  z  przeprowadzonej  kontroli  procedury
przeprowadzenia przetargów w roku 2013 i  w I połowie 2014 r.

     5. Zatwierdzenie sprawozdania z   przeprowadzonej analizy wyników finansowych    
w spółkach gminnych za rok 2013 r.

6.  Sprawy wniesione do komisji.

7.  Wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący komisji zaproponował wprowadzić do p.6 następujące podpunkty:

a) informacja o przeprowadzonej kontroli  z wydatków na współpracę z mediami za I
półrocze 2014 r.

b)  analiza zadłużeń  czynszowych w gospodarce komunalnej w roku 2013 i I 
połowie 2014 r. 

Komisja jednogłośnie -  za 7 radnych - przyjęła zaproponowane zmiany.

Jednogłośnie  przyjęto  porządek  posiedzenia  wraz  z  zaproponowana  zmianą.
Głosowało 7 radnych. 



Ad 1.  Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia,  witając  wszystkich  dokonał  Przewodniczący  komisji  radny  Paweł
Kolendowicz. 

Ad 2.  Przyjęcie protokołu komisji nr 70/14 z dnia 1 października  2014 r.  

Protokół nr 70/14 z 1 października 2014 został przyjęty jednogłośnie, głosowało 7
radnych. 

Ad  3.  Zatwierdzenie  sprawozdania  z  przeprowadzonej  analizy  Zarządzenia  Nr
179/14 Burmistrza Trzcianki  z  dnia  27 sierpnia  2014 r.  w sprawie    informacji  o
przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka za pierwsze półrocze, informacji o
kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy  finansowej  oraz  informacji  o  przebiegu
wykonania  planu  finansowego  samorządowych  instytucji  kultury  za  pierwsze
półrocze 2014 r.

Przewodniczący  przygotował  projekt  sprawozdania,  który  stanowi  załącznik  do
protokołu. 

Radni po zapoznaniu się,  nie wnieśli  uwag i przyjęli   jednogłośnie sprawozdanie.
Głosowało 7 radnych. 

     Ad  4. Zatwierdzenie  sprawozdania  z  przeprowadzonej  kontroli  procedury
przeprowadzenia przetargów w roku 2013 i  w I połowie 2014 r.

Przewodniczący  przygotował  projekt  sprawozdania,  który  stanowi  załącznik  do
protokołu. 

Radni po zapoznaniu się,  nie wnieśli  uwag i przyjęli   jednogłośnie sprawozdanie.
Glosowało 7 radnych. 

     Ad 5. Zatwierdzenie  sprawozdania  z   przeprowadzonej  analizy  wyników
finansowych     w spółkach gminnych za rok 2013 r.

Przewodniczący  przygotował  projekt  sprawozdania,  który  stanowi  załącznik  do
protokołu. 

Radni po zapoznaniu się,  nie wnieśli  uwag i przyjęli   jednogłośnie sprawozdanie.
Głosowało 7 radnych. 

Ad 6.  Sprawy wniesione do komisji.

a) informacja o przeprowadzonej kontroli  wydatków na współpracę z mediami za I 
półrocze 2014 r.

W efekcie przeprowadzonej częściowej analizy materiałów związanych z kosztami
Promocji  pod.  publikacji  prasowych w Tygodniku Noteckim i Telewizji  Lokalnej,
komisja  stwierdza, że  gmina korzysta ze stałej umowy  zawartej z Tygodnikiem
Noteckim. Jest zdania, że należy zwiększyć ilość ogłoszeń  o przetargach sprzedaży
nieruchomości  oszczędzając  środki  za  ogłoszenia  w  innych  publikatorach.  W
stosunku do umowy zawartej z Telewizją Lokalną, komisja nie wniosła uwag.  Zapisy
zostały przyjęte w  głosowaniu : za 6, wstrzymał się 1. Glosowało 7 radnych. 



b)   analiza  zadłużeń   czynszowych  w  gospodarce  komunalnej  w  roku  2013  i  I
połowie 2014 r.

W  związku  z  analizą  zadłużenia,  komisja  stwierdza,  że  zadłużenie  z  czynszów
budynków  komunalnych  znacząco  rosną.  Komisja  sugeruje  konieczność
wypracowania zasad postępowania w stosunku do osób mających zadłużenie np.:

1) analiza  dochodów  rodzin  zadłużonych  pod  kątem  możliwości  płacenia
czynszów i  w stosunku  do takich  osób,  które  mogłyby płacić  czynsz  kierowanie
sprawy do sądu,

2) w  stosunku  do  osób,  których  dochody  nie  pozwalają  na  systematyczne
opłacenie czynszu i  posiadają zadłużenie, wprowadzić system  wykonywania prac
porządkowych  i  remontowych  na  rzecz  gminy  w  zamian  za  proporcjonalne
umorzenie zadłużenia,

3) prowadzenie  systematycznych  rozmów  z  dłużnikami  celem  ustalenia
możliwości spłaty zadłużeń,

4) w ostatecznych sytuacjach przenoszenie  osób – rodzin do lokali  o niższym
standardzie i metrażu.

Zapisy w wyniku głosowania komisja przyjęła jednogłośnie, glosowało 7 radnych.  

Ad 7.  Wolne wnioski.

Nie zgłoszono żadnego wniosku.

Ad 8. Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął 
posiedzenie. 

Protokołowała Przewodniczący komisji

Maria Buduszek Paweł Kolendowicz


