
Protokół Nr 2/15
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 3 lutego 2015 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Wsi pani Agnieszka Ciemachowska.
Posiedzeniu przewodniczyła radna Jadwiga Durejko – przewodnicząca komisji. 
Przewodnicząca  komisji  zapoznała  z  wcześniej  wysłanym  porządkiem 
posiedzenia:
     1.  Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Nr 1/14 z dnia 8 
grudnia 2014 r.. 

4. Kontrola działalności statutowej i finansowej w sołectwach Biernatowo, 
Runowo, Pokrzywno za okres ostatniej kadencji.

5. Kontrola wyremontowanych sal wiejskich we wsi Biernatowo, Runowo          
i Pokrzywno pod kątem   funkcjonalności zgodnie z potrzebami mieszkańców wsi a 
projektem technicznym oraz wykonanym remontem.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Nikt do przedstawionego  porządku posiedzenia nie wniósł uwag.
     Ad. 1.  Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia witając wszystkich obecnych dokonała Przewodnicząca 
komisji Jadwiga Durejko. 

     Ad. 2.  Przyjęcie porządku posiedzenia.

Nikt do przedstawionego porządku posiedzenia nie wniósł uwagi, porządek został 
przyjęty jednogłośnie. Głosowało 3 radnych. 

     Ad. 3. Zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Nr 1/14 z 
dnia 8 grudnia 2014 r.

Protokół Nr 1/14 z dnia 8 grudnia został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 3 
radnych.  

Ad. 4. Kontrola działalności statutowej i finansowej w sołectwach Biernatowo, 
Runowo, Pokrzywno za okres ostatniej kadencji.

Komisja prosiła pana Burmistrza Trzcianki o następujące dokumenty:

1) budżety  sołectw  Biernatowo,  Runowo  i  Pokrzywno  za  okres  ostatniej 
kadencji (2010-2014),
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2) informację  na  jakiej  podstawie  prawnej  tworzy  się  budżety  sołectw 
w gminie Trzcianka i jak następuje ich rozliczanie, 

3) informację  jakie  możliwości  prawne  posiadają  sołtysi  w  pozyskaniu 
innych  środków  finansowych   niż   budżet  sołectwa,  który  został 
uchwalony przez Radę Miejską Trzcianki.  Jeśli  mogą pozyskiwać inne 
środki, to jakie i jak następuje ich rozliczenie.

Komisji przekazano kserokopię budżetów sołectw Biernatowo, Runowo, 
Pokrzywno.

Pani  Kierownik  Agnieszka  Ciemachowska  obecna  na  posiedzeniu  komisji, 
przekazała ustną informację do punktu 2 i 3.  Stwierdziła, że budżet sołectw 
tworzy  się   na  podstawie  Ustawy  o  funduszu  sołeckim.  Poinformowała,  że 
fundusz sołecki uchwala zebranie wiejskie.   Środki finansowe przeznacza  się 
zgodne z trzema wytycznymi:

1) muszą  być  przeznaczone  na  cele  zapisane  w  ustawie  o  samorządzie 
gminnym, czyli na  zadania własne gminy,

2) muszą  być  zgodne  ze  strategią  gminy,  jeśli  gmina  nie  ma  strategii 
podjętej, to uznaje się, że muszą być zgodne ze wszystkimi dokumentami, 
które określają działania finansowe gminy ( budżet, WPI),

3) muszą służyć do poprawy życia mieszkańcom. 

Poinformowała, że sołtysi otrzymują informację od burmistrza do końca lipca 
każdego roku,  jaka  kwota  będzie  przeznaczona w budżecie  na przyszły  rok. 
Następnie zebranie wiejskie podejmuje uchwałę dzieląc te środki.

Burmistrz  w  terminie  do  31  lipca  roku  poprzedzającego  rok  budżetowy 
przekazuje  wojewodzie   informację  o  przypadających  danym  sołectwom 
środków, oraz o wysokości kwoty bazowej. 

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest 
złożenie  do  burmistrza  przez  sołectwo  wniosku.  Inicjatywa  może   być 
skierowana  z  wniosku  sołtysa,  z  wniosku  rady  sołeckiej  lub  z  wniosku  15 
pełnoletnich  mieszkańców  danej  wsi.  Do  inicjatywy  musi  być  dołączone 
uzasadnienie w jaki sposób dana inicjatywa poprawi im życie. 

Pani Agnieszka Ciemachowska przekazała komisji ustawę o funduszu sołeckim. 
Stwierdziła,  że  wysokość  środków  przypadających  na  dane  sołectwo 
uzależniona jest od algorytmu, w którym poszczególne symbole oznaczają:

- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo,

- liczbę mieszkańców sołectwa,

- kwotę bazową.
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Środki  funduszu niewykorzystane  w roku budżetowym wygasają  z  upływem 
roku. 

Gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot,  w formie dotacji  celowej,  części 
wydatków  wykonanych  w  ramach  funduszu.  Gmina  wysyła  wniosek  do 
wojewody. Wojewoda zazwyczaj nie kontroluje wniosku ale przekazuje środki 
na postawie wykorzystania, zgodnie z założeniami budżetu. Gmina otrzymuje z 
budżetu  państwa  zwrot,  w  formie  dotacji  celowej,  części  wydatków 
wykonanych w ramach funduszu. Zwrot obejmuje   wydatki wykonane w roku 
poprzedzającym rok budżetowy.

Stwierdziła, że w budżetach sołeckich nie można było wprowadzać zmian do 
budżetu.  Poinformowała,  że  od  tego  roku  mogą  być  realizowane  zadanie 
wspólne   przez dwa sołectwa. Także od tego roku można dokonywać zmian do 
budżetu sołeckiego. 

Przewodnicząca  komisji  zadała  pytanie jakie  możliwości  prawne  posiadają 
sołtysi w pozyskaniu innych środków finansowych  niż  budżet sołectwa, który 
został  uchwalony przez Radę Miejską Trzcianki. Jeśli mogą pozyskiwać inne 
środki, to jakie i jak następuje ich rozliczenie.

Pani  Agnieszka  Ciemachowska  stwierdziła,  że  sołectwo  może  otrzymywać 
jeszcze środki dodatkowe:

- z konkursu „Piękna Wieś”,

- jeśli we wsi działa stowarzyszenie, to może aplikować o środki,

- z budżetu gminy na wniosek sołectwa, sołtysa, radnego, po pozytywnej opinii 
Burmistrza,

- z opłaty targowej,

- z wynajmu Sali wiejskiej na cele komercyjne.

Przewodnicząca  komisji  stwierdziła,  że  na  wsi  organizowane  są  festyny, 
z których  uzyskuje się dochody.

Pani  Agnieszka  Ciemachowska  stwierdziła,  że  gmina  nie  rozlicza  festynów, 
rozliczałaby wtedy gdy nastąpiłoby wcześniej do gminy zgłoszenie.  

Przewodnicząca  komisji  stwierdziła,  że    rozliczenie  z  odbytego  festynu 
powinno  być  przeprowadzone  przynajmniej  z  radą  solecką  czy  też 
mieszkańcami.  Stwierdziła,  że komisja może skontrolować także środki poza 
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funduszem sołeckim uzyskane  z  konkursu  „piękna  Wieś”,  z  budżetu  gminy 
przeznaczone na dane sołectwo, z opłaty targowej, czy z wynajmu sali.

Stwierdziła, że przedtem  były inne zasady przeznaczana środków na fundusz 
sołecki  z budżetu gminy.  

Komisja wnioskuje o przekazanie informacji jakie były zasady naliczania 
budżetów sołeckich przed 2009 r.  oraz przekazanie informacji czy istnieje 
możliwość  prawnego  przywrócenia  takiego  sposobu  naliczania  funduszu 
sołeckiego w naszej gminie.

Przewodnicząca komisji ustaliła, że członkowie komisji, jako zadanie domowe, 
przeanalizują otrzymane budżety pod kątem:

- wysokości budżetu w danym roku,

- % wykorzystanie w poszczególnych rozdziałach i  ogólne jego wykorzystanie,

- ilość wprowadzanych zmian (stan początkowy i po zmianie).

Radny Wincenty Kilian przeanalizuje budżety sołectwa Pokrzywno, radny Piotr 
Starosta budżety Biernatowa, radna Jadwiga Durejko wsi Runowo.  

Ad. 5. Kontrola wyremontowanych sal wiejskich we wsi Biernatowo, Runowo   
i Pokrzywno pod kątem   funkcjonalności zgodnie z potrzebami mieszkańców wsi 
a projektem technicznym oraz wykonanym remontem.

Przewodnicząca  komisji  stwierdziła,  że  w  uzgodnieniu  z  panem  Marianem 
Patalasem  kierownikiem  Referatu  Budynków  Komunalnych  kontrola   zostanie 
przeprowadzona w siedzibie referatu – ul. Żeromskiego 15. 

Wyznaczyła  kolejny  termin  posiedzenia  17  lutego  g.  13  w  siedzibie  referatu 
Budynków Komunalnych. 

Ad. 6. Wolne wnioski.

Nikt nie zgłosił wniosków. 

Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodnicząca komisji zamknęła 
posiedzenie komisji.

Protokółowała Przewodnicząca komisji 

Maria Boduszek     Jadwiga Durejko
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