
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 11 maja 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. Maria Surowiec – pracownik Referatu Gospodarczego
2. Michał   Błaszak- vice prezes Schroniska dla bezdomnych psów w Gaju,
3. Grzegorz Kałużny behawiorysta, pracownik Schroniska dla bezdomnych psów w Gaju
4. Agnieszka Bąk – protokolant

Komisja Rewizyjna odbyła wyjazdowe posiedzenie mające na celu przeprowadzenie kontroli
wykorzystania środków finansowych, przekazanych w formie dotacji celowej na zadania
bieżące dotyczące realizowanego porozumienia pomiędzy Schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt w Gaju, a Gminą Dolsk.

Pani Maria Surowiec przedstawiła jak wyglądało w roku 2016 partycypowanie naszej Gminy
w kosztach utrzymania międzygminnego schroniska w Gaju.
Zaplanowano wydatki w wysokości 37.000,00 zł, faktycznie poniesione zamknęły
się w kwocie 26.525,07 zł a składały się na to następujące płatności:
I płatność   -  I kwartał 2016 –  4700,27 zł
II płatność  -  II kwartał 2016 –  8825,45 zł
III płatność  -  III kwartał 2016 r. – 6250,42 zł
IV płatność  - IV kwartał 2016 r. –  5800,11 zł
SUMA: 25.576,25 zł

Dodatkowo w marcu 2016 roku została uiszczona opłata za IV kwartał 2015 roku
w wysokości 948,82 zł.
W związku z powyższym w 2016 roku partycypowanie w kosztach utrzymania schroniska
w Gaju dla Gminy Dolsk zamknęły się w kocie 26.525,07 zł.

Jednocześnie w roku 2016 wpłynęło pismo odnośnie partycypowania w kosztach
budowy budynku edukacyjno – szkoleniowego II etap na terenie schroniska w Gaju, jednakże
z powodu  nie ujęcie tego zadania w planie budżetowym roku 2016 nie mogła zostać
ta płatność  zrealizowana i dopiero zgodnie z umową pomiędzy porozumieniem, a gminą
płatność w wysokości 11.833,16 zł została przekazana 20 marca 2017 roku.

Na dzień obecny Gmina Dolsk nie posiada żadnego zadłużenia  w stosunku do Schroniska
w Gaju.

Następnie Komisja udała się bezpośrednio do Gaju aby osobiście zobaczyć i ocenić
zasadność i celowość wykorzystania przekazanych środków finansowych.
W schronisku przywitali  komisję Vice Prezes Zarządu Michał Błaszak, oraz behawiorysta
Grzegorz Kałużny. Komisja została kompleksowo zapoznana z obiektem, oceniła pozytywnie
postęp prac budowlano – remontowych. W nowo wybudowanym budynku edukacyjno -
szkoleniowym przedstawione zostało pokrótce funkcjonowanie schroniska, behawiorysta
Grzegorz Kałużny zaznaczył, że schronisko wspierają różne stowarzyszenia, firmy oraz
fundacje, ogrom pracy wykonują  wolontariusze, których schronisko w chwili obecnej



posiada ok. 200 zadeklarowanych osób. Schronisko z posiadanych środków zakupiło
i zbudowało kojce dla zwierząt, chodniki, basen, „Spa” dla zwierząt, aparat do zdjęć RTG,
został wyposażony w niezbędny sprzęt również szpital.
Schronisko w chwili obecnej obsługuje 8 gmin i są to: Śrem, Brodnica, Czempiń, Dolsk,
Krobia, Krzywiń, Kościan, Książ Wlkp.
Dzięki różnym akcjom promocyjnym  i reklamowym, wystawach, konkursach, spotkaniach
i koncertach  ogłaszanych w różnych ogólnopolskich mediach ilość adopcji dokonywanych
w Schronisku w Gaju stale wzrasta i np. z Gminy Dolsk w roku 2016 zostało przyjętych 25
psów, a do adopcji zostało przekazanych ich 24, a w przypadku kotów 7 zostało przyjętych,
a wydanych 4. W całym roku 2016 przyjętych psów z Porozumienia Międzygminnego było
427,a udało się zrealizować adopcję w   430 przypadkach, a w przypadku kotów liczby
te ukształtowały się na poziomie przyjętych 260 a wydanych 171.

Pan Michał Błaszak poinformował członków komisji o akcjach które są kierowane
do szkół gdzie zostają zaproszone na preelekcje i pokazy dzieci, które zapoznają
się z funkcjonowaniem schroniska i opieką nad zwierzętami.
Na zakończenie pracownicy schroniska oprowadzili członków komisji po obiekcie gdzie
szczegółowo  pokazali efekt swoich realizacji.

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
Agnieszka Bąk Henryk Grycz


