
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 9 marca 2017 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. Ewa Grzegorczyk – sołtys wsi Lubiatówko
2. Edward Wróblewski – sołtys wsi Lubiatowo
3. Janusz Przybylski – sołtys wsi Mełpin

Komisja Rewizyjna odbyła wyjazdowe posiedzenie mające na celu przeprowadzenie kontroli
funduszu sołeckiego wsi Lubiatówko, Lubiatowo i Mełpin posiedzenie odbyło się w świetlicy
każdej z kontrolowanych sołectw.

W pierwszej kolejności Komisja udała się do świetlicy w Lubiatówko - wigwam gdzie została
kompleksowo przeprowadzona kontrola funduszu sołeckiego wsi Lubiatówko. W obecności
Pani Ewy Grzegorczyk komisja sprawdziła stan rzeczywisty przedmiotów z arkuszem spisu z
natury. Po dokładnej weryfikacji materiałów na stanie sołectwa Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej przystąpił do rozliczenia środków funduszu sołeckiego pod względem
zamierzonych przedsięwzięć oraz ich realizacji co stanowi załącznik do protokołu. Fundusz
sołecki wsi Lubiatówko na 2016 rok opiewał na 8.088,78 zł, wykorzystano 7.075,93 zł
różnica stanowi zaplanowanie konserwacji posadzki w wigwamie (zakup materiałów), zakupu
pieca do wigwamu, zakupu środków do konserwacji drewna w wigwamie, zakup płyt do
ocieplenia wigwamu oraz zakup wyposażenia wigwamu na kwotę 3.538,78, które ostatecznie
zostało zrealizowane w kwocie 2.532,92 zł. Na dzień 31.12.2016 kwota 1.012,85 zł nie
została wykorzystana przez sołectwo.
Ponadto sołtys Ewa Grzegorczyk poinformowała o dalszych planach działania mieszkańców
Lubiatówka w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r.

Komisja po zapoznaniu się z przedmiotem kontroli nie odnotowała nieprawidłowości.

Następnie Komisja Rewizyjna udała się do świetlicy w Lubiatowie gdzie w obecności sołtysa
Lubiatowie przeprowadziła kompleksowo kontrolę funduszu sołeckiego sołectwa Lubiatowo.
Komisja sprawdziła stan rzeczywisty przedmiotów z arkuszem spisu z natury. Po dokładnej
weryfikacji materiałów na stanie sołectwa Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przystąpił do
rozliczenia środków funduszu sołeckiego pod względem zamierzonych przedsięwzięć oraz
ich realizacji co stanowi załącznik do protokołu. Fundusz sołecki sołectwa Lubiatowa na 2016
rok opiewał na 12.952,98 zł, wykorzystano 12.845,48 zł. Na dzień 31.12.2016 kwota 107,50
zł nie została wykorzystana przez sołectwo.
Sołtys Edward Wróblewski poinformował, że prace były wykonywane przy zaangażowaniu
mieszkańców wioski co pozwoliło na wygospodarowanie i przeznaczenie środków na zakup
większej ilości materiałów w celu budowy sceny z zapleczem i tu wspomniał o corocznie
organizowanym Festynie rodzinnym w Lubiatowie, na który serdecznie zaprasza.

Komisja po zapoznaniu się z przedmiotem kontroli nie odnotowała nieprawidłowości.



Ostatnim punktem będącym przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej był fundusz sołecki
wsi Mełpin wobec czego Komisja Rewizyjna udała się na boisko w Mełpinie gdzie w
obecności sołtysa Mełpina przeprowadziła kompleksowo kontrolę funduszu sołeckiego
sołectwa Mełpin. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wraz z członkami komisji w trakcie
przeprowadzonej kontroli analizował rozliczenie środków funduszu sołeckiego pod względem
zamierzonych przedsięwzięć oraz ich realizacji co stanowi załącznik do protokołu. Fundusz
sołecki sołectwa Mełpin na 2016 rok opiewał na 13.444,87 zł, wykorzystano 13.439,45 zł.
Niewątpliwie najwięcej środków finansowych zostało przeznaczone na zakup materiałów  do
budowy ogrodzenia boiska wraz z placem rekreacyjnym oraz zakup wraz z montażem
elementów zabawowych na plac zabaw. Należy wspomnieć o dużym zaangażowaniu
mieszkańców Mełpina przy budowie wspomnianego ogrodzenia. Na dzień 31.12.2016 kwota
5,42 zł nie została wykorzystana przez sołectwo.

Komisja po zapoznaniu się z przedmiotem kontroli nie odnotowała nieprawidłowości.

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


