
Protokół Nr 28/16

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 28 czerwca 2016 r.

Obecni  członkowie  komisji  wg  załączonej  do  protokołu  listy  obecności. 
Posiedzeniu  przewodniczyła radna Jadwiga Durejko – Przewodnicząca komisji. 

Przewodnicząca komisji zapoznała zebranych z porządkiem posiedzenia:

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 27/16 z 30 maja 2016 r. 
3. Sporządzenie Sprawozdania z Kontroli z działalności statutowej i finansowej w 

sołectwach Łomnica, Stobno i Wrząca. 
4. Kontrola działalności statutowej i finansowej w sołectwach Biała i Radolin.
5.   Wolne wnioski.

      6.   Zamknięcie posiedzenia.

Do przedstawionego porządku nikt nie wniósł uwag. 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia, witając wszystkich obecnych dokonała Przewodnicząca 
komisji Jadwiga Durejko.

Ad. 2. Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 27/16 z 30 maja 2016 r. 
Protokół  Nr  27/16  z  30  maja  2016  r.  został  przyjęty  w  głosowaniu:  za  4. 
Głosowało 4  radnych. 

Ad. 3.  Sporządzenie Sprawozdania z Kontroli z działalności statutowej i finansowej 
w sołectwach Łomnica, Stobno i Wrząca. 

Sprawozdanie  stanowi  załącznik  do  protokołu.  Sprawozdanie  przyjęto 
jednogłośnie w głosowaniu. Głosowało 4 radnych.

Ad. 4. Kontrola działalności statutowej i finansowej w sołectwach Biała i Radolin.

Radni   przeanalizowali otrzymane budżety sołectw pod katem:

 - wysokości budżetu w danym roku,

- % wykorzystanie w poszczególnych rozdziałach i  ogólne jego wykorzystanie,



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

Ponadto  z otrzymanych budżetów członkowie komisji   wytypowali następujące 
faktury, które komisja będzie na kolejnym posiedzeniu kontrolowała.   

Komisja  wnioskuje  o  przekazanie  do  przeprowadzenia  kontroli,  na  kolejne 
posiedzenie,   następujących   dokumentów:

Sołectwo Biała
1) Faktura  nr  58/A z  dnia  24.04.2015  r.   .  na  kwotę   1.899,00  zakup 

kuchenki;
2) Faktura  nr  44/15/D  z  24.02.2015  r.  na  kwotę  3.011,93,-  wymiana 

oświetlenia;
3) Faktura  nr   13/Z/2015  z  11.03.2015  na  kwotę  2.500,00  ,-  wymiana 

oświetlenia na sali wiejskiej; 
4) Faktura nr  31/15 z 9.07.2015 na kwotę 13.015,00  utwardzenie placu do 

gier zespołowych;
5) Faktura  nr  8/2015  z  dnia  27  kwietnia  2015  r.  na  kwotę  500,00  – 

wykonanie usługi muzycznej,
6) Faktura 66/05/2015 z 27.05.2015 zakup nagród za udział w konkursach 

z okazji Dnia Dziecka – 1.000,00.

Sołectwo Radolin
1) Faktura nr   25/2015 z 7.09.2015 na kwotę13.397,00 remont nawierzchni 

dróg z płyt YOMB,
2) Faktura nr  25/2015 z 7.09.2015 na kwotę 699,99  wykonanie nawierzchni 

z kostki brukowej przy kamieniu…
3) Faktura  nr   F510/A z  dnia  28.02.2015 r.  Firma  KOBEX materiały  do 

remontu siłowni na kwotę 697,74 zł. 
4) Faktura nr  F65/E z 30.10 2015 r. ZIWAKO zakup sprzętu sportowego na 

kwotę 299,98 zł.

Przewodnicząca  komisji  poinformowała,  że  zgodnie  ze  statutem   sołeckim 
Gminy Trzcianka w sołectwie winny odbyć się obowiązkowo przynajmniej dwa 
zebrania  wiejskie  (absolutoryjne do końca stycznia   oraz drugie  uchwalające 
budżet  sołecki).  Stwierdziła,  ze  na  kolejnym  spotkaniu  komisji  należy 
sprawdzić, czy są protokoły, wraz z załącznikami, z tych zebrań. W statutach 



należy określić rolę Rad Sołeckich.  Zdaniem Przewodniczącej komisji  statuty 
sołeckie wymagają zmian.

Poinformowała,  że  należy  sołectwo  skontrolować  pod  katem   rozliczania 
sołtysa ze środków uzyskanych z innych źródeł ”nie budżetowych” np. festyny, 
wypożyczenie sali, czy sprzętu.

Ad. 5. Wolne wnioski.
Radna  Jadwiga  Durejko   stwierdziła,  że  zostały  rozstrzygnięte   w  Urzędzie 
Marszałkowskim konkursy pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”.   Z uzyskanych 
informacji wynika, że żaden wniosek sołectwa Rychlik, Biernatowo i Łomnica 
nie  uzyskał  wymaganej,  do  klasyfikacji,  odpowiedniej  liczby  punktów.  Prosi 
o  informację,  co  było  oceną  złożonych  wniosków i  dlaczego  nasze  wnioski 
otrzymały tak niską ocenę.   

Ad. 6.   Zamknięcie posiedzenia.

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

Protokółowała Przewodnicząca komisji

Maria Boduszek  Jadwiga Durejko


