
PROTOKÓŁ NR 10 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
w dniu 13 października 2015 roku 

 
Komisja w składzie: 

1. Henryk Grycz Przewodniczący Komisji 
2. Aneta Niewrzendowska członek komisji 
3. Roman Ratajczak członek komisji 

Ponadto w komisji udział wzięli: 
1. Wiesław Klak kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Śremie 
2. Stanisław Kaźmierski Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Dolsk 
3. Witold Opielewicz Kierownik MGOSiR w Dolsku 

 
 
Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Henryk Grycz, który powitał 
członków Komisji, zaproszone osoby i przedstawił proponowany porządek obrad posiedzenia 
Komisji: 

1. Rozliczenie otrzymanej dotacji z budżetu gminy dla spółek wodnych – ocena 
wykonania zadań w ramach tej dotacji. 

2. Kontrola Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku. 
 

Ad. 1 W pierwszej kolejności Przewodniczący Komisji poprosił Wiesława Klaka o 
sprawozdanie z wykonania zadań w ramach otrzymanej dotacji z budżetu gminy. 
Wiesław Klak poinformował, że w pierwszych latach trwania umowy odbyły się największe 
prace konserwatorskie, wynikłe z zaniedbań z lat poprzednich. Obecnie prace konserwacji 
urządzeń melioracji polegają na bieżącym wykaszaniu. Wiesław Klak podkreślił fakt iż 
wykonane zostały prace konserwacyjne w większym stopniu niż planowano.  
Sprawozdanie wstępne z wykonania konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej na terenie 
GSW Dolsk w 2014r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Stanisław Kaźmierski pokrótce przedstawił rozliczenie z otrzymanej dotacji dla spółek 
wodnych. Zwracając szczególną uwagę iż aktualnie obowiązujące porozumienie z gminami i 
otrzymywaniem dotacji przez nie spowodowało iż zwiększony został udział środków 
finansowych ze składek członkowskich wpłacanych na bieżąco. Zwiększone wpłaty ze 
składek członkowskich wynikają z widocznych efektów podjętych działań związanych z 
pracami melioracyjnymi. Dodatkowo udało się pozyskać środki finansowe w formie dotacji z 
Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego.  
 
Przewodniczący Komisji Henryk Grycz  podziękował za przedstawienie rozliczenia z 
otrzymanej dotacji z budżetu gminy. 
 
Ad. 2 Komisja Rewizyjna udała się z wizytą do Miejsko-Gminnego Osrodka Sportu 
i Rekreacji w Dolsku w celu zapoznania się ze stopniem wykonania tegorocznego budżetu. 
Witold Opielewicz poinformował komisję że MGOSiR jest jednostką budżetową która 
w całości utrzymuje się ze środków otrzymanych z urzędu gminy, również uzyskane dochody 
przekazuje w całości urzędowi. 
Analizując wydatki Witold Opielewicz przekazał komisji iż największy koszt ponoszony 
przez MGOSiR stanowi corocznie organizowana impreza „WIANKI”. W tym roku został 
wymieniony piec gazowy na który ośrodek musiał przeznaczyć około 60.000,00 zł. Witold 
Opielewicz dodał że tak duży koszt pieca wynika z tego iż ogrzewa on dwa obiekty: budynek 



Sali MGOSiR i budynek Gimnazjum. Pozostałe koszty wynikają z bieżącego utrzymania i 
remontów wszystkich obiektów, których administratorem jest MGOSiR. 
Natomiast dochody MGOSiR wynikają z najmu i dzierżawy administrowanych obiektów. 
Przy czym z Boiska Orlik i Plaży Miejskiej w Dolsku ośrodek nie może przez okres 5 lat 
czerpać dochodów ze względu na ochronę projektu ze środków budżetu Unii Europejskiej.  
 
 
Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany. 
 
Przewodniczący Komisji Henryk Grycz  podziękował wszystkim za przybycie i zakończył 
posiedzenie Komisji Rewizyjnej.  
 
Protokolant         Przewodniczący Komisji 
Magdalena Pawłowska      Henryk Grycz 


