
PROTOKÓŁ NR 11 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
w dniu 30 listopada 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. Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk  
2. Liliana Lenarczyk-Żurczak Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk 
3. Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk 
4. Jan Rzepczyński Radny Miasta i Gminy Dolsk 

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

1. Opiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2016. 
2. Opracowanie planu pracy na 2016 rok. 

 
Ad. 1  
 
W pierwszej kolejności Przewodniczący Komisji poinformował iż projekt budżetu na 2016 
rok został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji odbytym w dniu 25.11.2015r. 
Dokonując analizy budżetu Przewodniczący Komisji Henryk Grycz  stwierdził iż kwota 
przeznaczona na inwestycje jest niewielka, zapewne każdy życzyłby aby w 2016 roku gmina 
mogła przeprowadzić więcej inwestycji. Jednak zwarzywszy na zobowiązania jakie stoją 
przed gminą do uregulowania należałoby być ostrożnym. Dlatego Przewodniczący Komisji 
sugerowałby aby budowa wodociągu w Lipówce była inwestycją nadrzędną. Pozostałe 
wydatki związane z inwestycjami jak najbardziej należy zaplanować. Natomiast realizacja 
zaplanowanych inwestycji uzależnić od możliwości finansowych tak aby nie zwiększać 
zobowiązań gminy. 
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka  uważa iż podejmując inwestycje 
należałoby wspomóc się środkami pozyskanymi w ramach programów pomocowych 
przeznaczonych na te cele. Jednakże  wodociąg w miejscowości Lipówka jest inwestycją 
priorytetową podkreślając iż jest to jedyna miejscowość która nie jest zaopatrywana przez 
gminę w wodę.  
Radny Jan Rzepczyński w ramach analizy budżetu sugerując się zakwalifikowaniem zakupu 
aparatu tlenowego ze środków funduszu sołeckiego jako wydatek inwestycyjny zapytał czy 
przeprowadzenie drenażu boiska sportowego w Ostrowiecznie również nie należałoby ująć w 
planie wydatków inwestycyjnych. 
Skarbnik MiG Dolsk El żbieta Juskowiak wyjaśniła iż zakup materiałów powyżej kwoty 
3,5 tys. zł należy uwzględnić jako środek trwały. Natomiast przeprowadzenie drenażu na 
boisku sportowym jest zakupem usług i tak też zostało zakwalifikowane w projekcie budżetu. 
 
Przewodniczący Komisji Henryk Grycz  informując iż zadaniem Komisji Rewizyjnej jest 
wydanie opinii o projekcie budżetu przeprowadził głosowanie wśród członków komisji o 
wydanie opinii pozytywnej. 



Po przeprowadzeniu głosowania komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem 
proponowanego projektu budżetu na 2016 rok. Zarówno Aneta Niewrzendowska jak i Roman 
Ratajczak byli zgodni z Przewodniczącym Komisji Henrykiem Gryczem iż najważniejszym 
celem jest budowa wodociągu w Lipówce. 
 
Ad. 2 Komisja Rewizyjna po konsultacji opracowała następujący plan pracy. 
 
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2016 ROK 
 
I kwartał 
 
1. Kontrola sołectwa Drzonek i Międzychód – analiza wykorzystania funduszu 
sołeckiego za 2015 rok. 
2. Kontrola sołectwa Błażejewo i Wieszczyczyn – analiza wykorzystania funduszu 
sołeckiego za 2015 rok. 
3. Rozliczenie inwestycji pod względem finansowym dot. budowy kanalizacji wsi 
Księginki-Małachowo 
 
II kwartał 
 
1. Kontrola finansowa budżetu i jego wykonanie za 2015 rok, zaopiniowanie rocznego 
sprawozdania z wykonania budżetu z zastosowaniem procedury zmierzającej do wywołania 
uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy. 
2. Kontrola Biblioteki Publicznej w Dolsku. 
3. Kontrola wykonania parkingu w Dolsku. 
 
III kwartał 
 
1. Zapoznanie się ze stopniem przygotowania do roku szkolnego w zakresie stanu 
technicznego budynków szkolnych – ocena wykonania remontów zarówno w budynkach 
szkolnych i przedszkolnych.  
2. Rozliczenie otrzymanej dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w 
formie gospodarki pozabudżetowej w 2016 roku z budżetu gminy dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Dolsku – ocena wykonania zadań w ramach tej dotacji. 
 
IV kwartał 
 
1. Udział w przygotowaniu projektu budżetu na rok 2017. 
2. Omówienie projektu budżetu na rok 2017 z udziałem wszystkich Komisji Rady. 
3. Opracowanie planu pracy na 2017 rok. 
 
 
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 


