
Protokół Nr 14/15

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 31 sierpnia 2015 r.

Obecni  członkowie  komisji  wg  załączonej  do  protokołu  listy  obecności. 
Posiedzenie  komisji  odbyło  się  w biurze  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej, 
trwało  od godziny 14.00 do 16.00.

Posiedzeniu przewodniczyła radna Jadwiga Durejko – Przewodnicząca komisji.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 13/15 z 21 lipca 2015 r. 
3. Analiza wyników finansowych w spółkach gminnych za rok 2014.
4. Kontrola działalności statutowej i finansowej w sołectwach

Sarcz, Wapniarnia I, Wapniarnia III za okres ostatniej kadencji.
5.  Wolne wnioski.

     6.   Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia witając zebranych dokonała przewodnicząca komisji. 

Ad. 2. Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 13/15 z 21 lipca 2015 r. 

Protokół nr 13/15 z 21 lipca 2015 r. został przyjęty jednogłośnie, głosowało 3 
radnych. 

Ad. 3. Analiza wyników finansowych w spółkach gminnych za rok 2014.

Komisja otrzymała materiały:  
a) bilanse spółek wraz z informacjami wprowadzającymi do sprawozdania 

finansowego,
b) pismo podpisane przez Burmistrza Trzcianki z dnia 7 lipca 2015r. nr OR. 

0057.6.2015.AK.

 Na  podstawie  dostarczonych  bilansów  spółek  i  załączonych  informacji, 
stwierdzono,  że    Burmistrz  nie  zastosował  się  do  zaleceń  pokontrolnych 
przyjętych Uchwałą Nr LVII/425/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 lutego 



2014  r.  w  sprawie  wystąpienia  pokontrolnego  dotyczącego  wyników 
finansowych spółek gminnych, a mianowicie cyt. „ 2) dążyć do niepowoływania 
do  składu  rad  nadzorczych  spółek  gminnych  pracowników  samorządowych 
podległych Burmistrzowi”.
Z otrzymanej informacji wynika, że:

1)  w  skład  Rady  Nadzorczej   ZIK  spółka  z  o.o.  w  Trzciance  jako 
przewodnicząca wchodzi p. Bożena Niedźwiecka,

2) w skład Rady Nadzorczej TTBS spółka z o.o. w Trzciance jako sekretarz 
wchodzi p. Iwona Moraczyńska – Lilleeng,

3) w  skład  Rady  Nadzorczej  Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych 
i  Budowlanych  „Kombud”  spółka  z  o.o.  w  Trzciance  wchodzi  jako 
przewodniczący  p.  Witold  Putyrski   i  jako  członek  p.  Grażyna 
Kasperczak.

Komisja  prosi  Burmistrza  Trzcianki  o  informację  dlaczego  zgodnie  z 
przyjętymi przez Radę Miejską  zaleceniami, w skład Rad Nadzorczych w 
dalszym ciągu powołani są pracownicy Urzędu Miejskiego.

Ad. 4. Kontrola działalności statutowej i finansowej w sołectwach
Sarcz, Wapniarnia I, Wapniarnia III za okres ostatniej kadencji.

Materiały analizowane przez komisję:

1) budżety sołectw Sarcz,  Wapniarnia I,  Wapniarnia III  za okres ostatniej 
kadencji (2010-2014),

2) Uchwałę  Nr XIII/105/03 Rady Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  30 września 
2003 r. w sprawie nadania statutów sołectwom.  

Po przeanalizowaniu otrzymanych dokumentów komisja  prosi  o  dostarczenie 
ksero następujących faktur:

Wapniarnia III
1) 2011 r.  F-ra 11/2011 z 14.06.11  na kwotę 6.861,- za zakup gruzu,
2) 2012 r. F-ra 10/12 z 30.07.12 na kwotę 6.667,58,
3) 2013 r. F-ra 26/13 z 14.10.14  na kwotę 7.692,91,

Sarcz
1) 2011 r. faktura za zakup płyt drogowych yomb na kwotę 4.066,38,-
2) 2012 r.  faktura – zakup materiałów do naprawy dróg gminnych na kwotę 

6.393,54,-
3) 2014 r. faktura za zakup żużlu na kwotę 7000,00,-

Wapniarnia I



1) 2011 r. faktura za wbudowanie zużla na kwotę 6605,10,
2) 2012 r.  faktura za dowóz i wbudowanie gruzu na drogi gminne na kwotę 

4077,94,
3) 2013 r. faktura za zakup ON na kwotę 1200,20,
4) 2014 r. faktura za zakup kosy spalinowej wraz z wyposażeniem  na kwotę 

1299,65,-
- faktura za zakup stołu do tenisa stołowego wraz z wyposażeniem na 
kwotę 1500,-

Ad 5. Wolne wnioski.
Przewodnicząca komisji poinformowała, że Rada Miejska Trzcianki na ostatnim 
swoim posiedzeniu  nie przyjęła zaleceń pokontrolnych zaproponowanych przez 
Komisję  Rewizyjną  dotyczących   wyremontowanych  sal  wiejskich  we  wsi 
Niekursko  i  Siedlisko  pod  kątem  funkcjonalności  zgodnie  z  potrzebami 
mieszkańców wsi a projektem technicznym oraz wykonanym remontem. 
Przewodnicząca komisji stwierdziła, że prowadząc kontrolę, komisja nie miała 
złej woli ale wypracowała wnioski i uwagi do zastanego stanu technicznego sal 
wiejskich.  Stwierdziła, że na kolejnej sesji w tej sprawie wygłosi oświadczenie.

 Ad 6.  Zamknięcie posiedzenia.

Z  uwagi  na  wyczerpany  porządek  posiedzenia  Przewodnicząca  komisji 
zamknęła posiedzenie. 

Protokółowała                                                                  Przewodnicząca komisji

Maria Boduszek Jadwiga Durejko


