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Protokół Nr 15/15 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 września 2015 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności.

Posiedzenie odbyło się w biurze Przewodniczącego Rady Miejskiej, trwało od 
godziny 11.00  do 13.00.

Posiedzeniu przewodniczyła radna Jadwiga Durejko – Przewodnicząca komisji.

Przewodnicząca komisji przedstawiła  porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 14/15 z 31sierpnia 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.  Analiza wykonania budżetu gminy Trzcianka za I półrocze 2015 r.

6.   Wolne wnioski.

      7.    Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia  posiedzenia  dokonała  witając  wszystkich  Przewodnicząca  komisji 

Jadwiga Durejko. 

Ad. 2. Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 14/15 z 31sierpnia 2015 r. 

Protokół nr 14/15 z 31 sierpnia został zatwierdzony jednogłośnie, głosowało 3 

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

Przewodnicząca  komisji  stwierdziła,  że  na  poprzednim  posiedzeniu 

wypracowany został  wniosek, który przekazany został  Burmistrzowi Trzcianki 

cyt.:

„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.”

Odczytała odpowiedź jaką udzielił  pan Burmistrz,  odpowiedź znajduje  się  w 

Rejestrze wniosków Komisji Rewizyjnej.

Komisja przyjęła wyjaśnienia udzielone przez pana Burmistrza.

Komisja  po  przeprowadzonej  analizie  wyników  finansowych  w  spółkach 

gminnych za rok 2014 nie wniosła uwag. Z wynikiem kontroli zapozna Radę 

Miejską. 

Ad. 4. Kontrola działalności statutowej i finansowej w sołectwach

Sarcz, Wapniarnia I, Wapniarnia III za okres ostatniej kadencji.

Komisja otrzymała faktury :

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,
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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,-

Komisji ustaliła aby kontrola była przeprowadzona w sposób rzetelny,  więc na 

kolejnym posiedzeniu zostaną przeanalizowane statuty sołectw w następujących 

§:  16,19,20,32,35. 

Z  uwagi  na  urlop  pracownika  Referatu  Rolnictwa,  kontrola  zostanie 

przeprowadzona  na  kolejnym  posiedzeniu.  Ustalono,  że  w  miesiącu 

październiku komisja odbędzie posiedzenie  w terenie.

Ad 5.  Analiza wykonania budżetu gminy Trzcianka za I półrocze 2015 r.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przeanalizowanie wykonania budżetu za I 

półrocze  2015  r.  i  porównanie  go  z  wykonaniem  budżetu  za  rok  2014. 

Ewentualne wnioski i zapytania należy zgłosić na kolejnym posiedzeniu. 

Ad 6.   Wolne wnioski.

Komisja nie zgłosiła wniosków.

 Ad  7.    Zamknięcie posiedzenia.

Z  uwagi  na  wyczerpany  porządek  posiedzenia  Przewodnicząca  komisji 

zamknęła posiedzenie.

Protokółowała Przewodnicząca komisji

Maria Boduszek Jadwiga Durejko
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