
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 13 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. Anna Naskręt – opiekun świetlicy wiejskiej w Małachowie
2. Dariusz Włodarczak – sołtys wsi Księginki
3. Andżelika Szczęsna – opiekun świetlicy wiejskiej w Księginkach
4. Marek Sikorski – członek Samorządu Mieszkańców Dolska

Komisja Rewizyjna odbyła wyjazdowe posiedzenie mające na celu przeprowadzenie kontroli
funduszu sołeckiego wsi Małachowo, Księginki i miasta Dolsk.

W pierwszej kolejności Komisja udała się do świetlicy w Małachowie gdzie została
kompleksowo przeprowadzona kontrola funduszu sołeckiego wsi Małachowo. W obecności
Pani Anny Naskręt 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 Małachowa na 2016 rok opiewał na 19.921,36 zł, wykorzystano 19.499,29 zł
znaczącą różnicę stanu faktycznego od planu stanowi pozycja : zakup kostki, farby na
potrzeby utrzymania i renowacji placu zabaw oraz środków do utrzymania zieleni na placu
zabaw tj. 351,50 zł. Na dzień 31.12.2016 kwota 422,07 zł nie została wykorzystana przez
sołectwo.
Wspomniano o organizowanych dożynkach w roku 2016, dużym zaangażowaniu wszystkich
mieszkańców Małachowa zarówno w organizację dożynek jak również realizację corocznie
zaplanowanych działań w oparciu o fundusz sołecki.

Komisja po zapoznaniu się z przedmiotem kontroli nie odnotowała nieprawidłowości.

Następnie Komisja Rewizyjna udała się do wynajmowanego obiektu czasowo służącego jako
świetlica w Księginkach gdzie w obecności sołtysa Księginek i opiekuna świetlicy
przeprowadziła kompleksowo kontrolę funduszu sołeckiego sołectwa Księginki. 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 Księginki na 2016
rok opiewał na 11.286,04 zł, wykorzystano 11.134,03 zł. Na dzień 31.12.2016 kwota 152,01
zł nie została wykorzystana przez sołectwo.
Ponadto Komisja Rewizyjna wraz z sołtysem udała się na działkę budowlaną na której ma
powstać świetlica wiejska. W obecnej chwili przy ładnej pogodzi teren służy jako miejsce
spotkań mieszkańców przy ognisku.

Komisja po zapoznaniu się z przedmiotem kontroli nie odnotowała nieprawidłowości.



Ostatnim punktem będącym przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej były środki do
dyspozycji Samorządu Mieszkańców Dolska w roku 2016. Wobec czego Komisja Rewizyjna
udała się na tereny rekreacyjne na Podrzekcie będące do dyspozycji Samorządu Mieszkańców
Dolska gdzie zweryfikowała faktyczny stan tegoż terenu. Następnie w obecności Marka
Sikorskiego członka Samorządu Mieszkańców Dolska przeprowadziła kompleksowo kontrolę
środków będących w dyspozycji Samorządu Mieszkańców Dolska w roku 2016.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przystąpił rozliczenia środków finansowych pod
względem zamierzonych przedsięwzięć oraz ich realizacji co stanowi załącznik do protokołu.
Środki będące w dyspozycji Samorządu Mieszkańców Dolska w roku 2016 stanowiły
27.327,00 zł. Niewątpliwie najwięcej środków finansowych zostało przeznaczone na zakup
materiałów  do budowy altanki wraz z wyposażeniem -10.488,08 zł oraz doposażenie placów
zabaw w elementy zabawowe – 9.232,00 zł. Należy wspomnieć o dużym zaangażowaniu
mieszkańców Podrzekty przy zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego będącego w dyspozycji
mieszkańców Dolska. Na dzień 31.12.2016 kwota 5.579,86 zł nie została wykorzystana.

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


