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Protokół Nr 6/15

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej listy obecności.

Posiedzeniu przewodniczyła przewodnicząca komisji radna Jadwiga Durejko.

Przewodnicząca  komisji  przywitała  zebranych  i  zapoznała  z  porządkiem 
posiedzenia:

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 4/15 z 10 marca 2015 r. 

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

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

5. Kontrola  działalności  statutowej  i  finansowej  w sołectwach  Niekursko 
i Siedlisko za okres ostatniej kadencji.

6. Kontrola wyremontowanych sal wiejskich we wsi Niekursko i Siedlisko 
pod  kątem    funkcjonalności  zgodnie  z  potrzebami  mieszkańców  wsi 
a projektem technicznym oraz wykonanym remontem.

7. Wolne wnioski.

      8. Zamknięcie posiedzenia.

Z  uwagi  na  obecność  na  posiedzeniu  pani  sołtys   sołectwa Niekursko Anny 
Olczak  –  Hałuszczak,  komisja  zamieniła  kolejność  realizacji  porządku 
posiedzenia.   Punkt  5   i  6  realizowany  będzie  jako  punkt  3  i  4,  natomiast 
pozostałe punkty otrzymują kolejną numerację. 
Protokół wraz z zaproponowaną zmianą został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 
3 radnych. 
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Posiedzenie komisji trwało od godziny 13.00 do 16.00.

Ad 2. Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 4/15 z 10 marca 2015 r. 

Protokół Nr 4/15 z 10 marca został zatwierdzony jednogłośnie w głosowaniu, za 
3, przeciwko 0, wstrzymał się 0. 

Ad 3. Kontrola działalności  statutowej i  finansowej  w sołectwach Niekursko 
i Siedlisko za okres ostatniej kadencji.

Przewodnicząca  Komisji  poinformowała,  że  budżety  soleckie   Niekurska 
i Siedliska kształtowały się następująco:  

L.p sołectwo Rok Wysokość
budżetu

Wykonanie               

1. Niekursko 2011 13.697,- 99,73%                             

 2012 14.686,- 91 %

2013 15.204,- 99,06%

2014 15.905 ,- 92,29%

2. Siedlisko 2011 12.905,- 91.99%

2012 24.195,- 97,45%

2013 24.924,- 96,69%

2014 25.695,- 91,54%

Komisja stwierdziła, że nie wprowadzono do przedstawionych budżetów zmian 
w ciągu roku budżetowego.  W obu sołectwach  nie  wykorzystano środki  na 
ubezpieczenie, wywóz nieczystości komunalnych i zakup energii. 

Komisja  wnioskuje  o  przekazanie  do  przeprowadzenia  kontroli,  na  kolejne 
posiedzenie,   następujących dokumentów:
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1. Siedlisko- fundusz sołecki:

1) 2012 r. 

a) dział 900 – rachunek na kwotę 8 500,00 – Faktura Nr  497/2012 z 
dnia  11.04.2012    –  zakup   ciągniczka  z  kosiarką.  Wystawiony 
przez FHPH Benedykt Wasiukiewicz,

2) 2011 r.

a) Dział 754 – rachunek  na kwotę 2499,99-  OSP – Siedlisko zakup 
umundurowania.

2. Niekursko 

1) 2012 r. 

 Dział 921 – F.H. PARTNER Kamil Michalewski Faktura Vat 12/66/A a 
dnia 17.12.2012 zakup krzeseł do Sali na kwotę 3 399,72,

2) 2011 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zakup lodówki, 
kuchenki  gazowej    oraz  zmywarki  na  wyposażenie  sali  wiejskiej 
„Ziwako”  -  Faktura  Vat  59/A z  dnia  13  maja  2011  r.  na  kwotę 
3.799,96.

Ad. 4. Kontrola 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 Komisja Rewizyjna wpisała ten temat 
kontroli gdyż we wsi padają głosy, że pomimo zgłoszonych  przez  sołtysa uwag 
dot. zakresu prac potrzebnych   remontowanych sal wiejskich, ich uwagi   nie 
były uwzględnione np. dotyczy podłogi na sali w Niekursku oraz zamontowanej 
tylko jednej toalety w Sali w Siedlisku.
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Komisja    pojechała  w teren  w następującej  kolejności:  sołectwo Niekursko 
i Siedlisko.

Komisja otrzymała od pana kierownika M. Patalasa  kserokopie dokumentów 
opis zakresu planowanych robót sal wielskich w  Siedlisku i Niekursku. Ksero 
dokumentów stanowi załącznik do protokołu. 

1. Założenia projektowe  sali wiejskiej w Niekursku:

Założenia  projektowe  obejmują  pomieszczeń  socjalnych  (  sanitariaty, 
pomieszczenia  gospodarcze,  kotłownia)  na  poziomie  parteru  oraz  wymianę 
pokrycia  dachowego  i  docieplenie  poddasza  części  istniejącej.  W  budynku 
wykonane  zostały  instalacji  wodn.-kan.   i  c.o.   oraz  wykonanie  i  wymianę 
instalacji  elektrycznej.     Zagospodarowanie  terenu  zmieni  się  w  zakresie 
projektowanej  odbudowy.  Na  zapleczu  budynku  przewiduje  się  wykonanie 
utwardzonego parkingu oraz lokalizację bezodpływowego zbiornika na ścieki. 

Podczas  wizji  lokalnej  sali  i  zapoznaniu  się  z  opisem zakresu  planowanych 
robót  sali  wiejskiej w Niekursku,   sołtys p.  Anna Olczak – Hałuszczak, 
stwierdziła, że  wymienione prace nie były   uzgodnione z mieszkańcami wsi. 
Na  dzień  dzisiejszy  sala  jest  zawilgocona  i  wymaga  ponownego  remontu. 
Ściany są popękane a  farba od ścian odchodzi. Zdaniem pani sołtys sala nie 
była właściwie użytkowana  gdyż podczas okresu zimowego nie była opalana, a 
jeśli była, to sporadycznie.  Na dzień dzisiejszy ściany zewnętrzne  sali winny 
być ocieplone. Stwierdziła, że podczas prowadzonych prac remontowych można 
było zauważyć brak nadzoru inwestora. 

2.  Opis zakresu planowanych robót  sali wiejskiej w Siedlisku:

1) termoizolacja dachu  budynku styropapą,

2) pokrycie dachu, papa zgrzewna,

3) wymiana rynien i rur spustowych na nowe blachy,

4) termoizolacja ścian budynku płytami  styropianowymi,

5) wymiana starej stolarki okiennej na nową PCV oraz wymiana 
stolarki zewnętrznej,

6) wyrównanie  podłoża  i  wymiana  starych posadzek korytarza  i 
zapleczy – płytka gres,
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7) prace malarskie i okładziny ścian z płytek ceramicznych, 

8) remont  pomieszczeń  sanitarnych  wraz  z  przebudowa  sianej 
działowych  i  przeróbkami  instalacji  sanitarnych  oraz 
centralnego ogrzewania,

9)  przebudowa schodów wejściowych i obłożenie płyta gresową 
antypoślizgową,

10) Remont instalacji elektrycznych i odgromowych w niezbędnym 
zakresie,

11) Rozebranie zbędnych ścianek  działowych,

Podczas  wizji  lokalnej  sali  i  zapoznaniu  się  z  opisem zakresu  planowanych 
robót  sali wiejskiej w Siedlisku, pani Dorota Zielińska odpowiedzialna za salę 
z ramienia Rady Sołeckiej w Siedlisku    stwierdziła, że  wymienione prace nie 
były z mieszkańcami wsi uzgadniane. Stwierdziła,  że gdyby miała wpływ na 
remont sali to efektem byłoby:

-  zamontowanie   więcej sanitariatów,

- przebudowanie kuchni byłaby bardziej funkcjonalnie,

- wykonanie posadzek w sali,

- wykonanie remontu piwnic, w których można byłoby  urządzić siłownię dla 
młodzieży ( w chwili obecnej znajdują się tam urządzenia do ćwiczeń). 

Komisja  stwierdziła,  że  remont  sali  został  wykonany  źle.   Drugie   drzwi 
wejściowe   i  drzwi  od  toalety  są  źle  osadzone,  co  sprawia  trudność  w  ich 
otwieraniu.   Brakuje  pomieszczenia  do  prowadzenia  zajęć  świetlicowych. 
Natomiast ilość zamontowanych ubikacji w stosunku do  powierzchni sali jest 
zbyt mała  ( poprzednio było zamontowanych trzy ubikacje, obecnie jest jedna). 
W kącie pomieszczenia kuchennego nie zamontowano kafli podłogowych. Taras 
przy wejściu do sali nie został wyremontowany. 
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Ad 5. Kontrola działalności statutowej i finansowej w sołectwach Biernatowo, 
Runowo,   Pokrzywno  za  okres  ostatniej  kadencji.  Przyjęcie  sprawozdania  z 
kontroli.

Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie. Głosowało 3 radnych. 

Ad 6. Kontrola wyremontowanych sal wiejskich we wsi Biernatowo, Runowo 
i Pokrzywno pod kątem   funkcjonalności zgodnie z potrzebami mieszkańców 
wsi  a  projektem  technicznym  oraz  wykonanym  remontem.  Komisja  po 
odczytaniu Protokołu Nr 7/15 z dnia 14 kwietnia 2015 r. i po podpisaniu przez 
wszystkich  członków  przekaże  Burmistrzowi  Trzcianki.  Protokół  Nr  7/15 
stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 7. Wolne wnioski.
Radny  Piotr  Starosta  wnioskuje  w  imieniu  sołtysa  sołectwa    Stradunia  do 
Burmistrza  Trzcianki,   o  przeprowadzenie  inwentury  zdawczo-odbiorczej 
w obecności  pracownika  Urzędu Miejskiego w związku z  wyborem nowego 
sołtysa.

Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Trzcianki  o  wprowadzenie  obowiązku 
przeprowadzenia inwentury zdawczo-odbiorczej w obecności urzędnika Urzędu 
przy każdorazowej zmianie sołtysa. 

Komisja wnioskuje o udostępnienie pomieszczeń po szkole we wsi Niekursko 
dla młodzieży i dzieci ze wsi Niekurska.

    
    Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia.

Z  uwagi  na  wyczerpany  porządek  posiedzenia  Przewodnicząca  komisji 
zamknęła posiedzenie.

Protokółowała Przewodnicząca komisji

Maria Boduszek      Jadwiga Durejko 


