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PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 25 maja 2017 roku

Komisja w składzie:

1. Henryk Grycz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Roman Ratajczak członek komisji

Nieobecna Radna Aneta Niewrzendowska

Ponadto w komisji udział wzięli:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryka Litka,

2. Z-ca Burmistrza i Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk Liliana Lenarczyk-Żurczak

3. Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Magdalena Surmicka

4. Z-ca Kierownika Referatu Finansowego Maria Woroch

5. Radna Janina Pawełczyk

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Henryk Grycz, który powitał

członków Komisji Rewizyjnej i stwierdziwszy quorum przedstawił proponowany porządek

obrad posiedzenia komisji:

Końcowy etap kontroli wykonania budżetu za 2016 rok, zaopiniowanie rocznego

sprawozdania z wykonania budżetu z zastosowaniem procedury zmierzającej do

sprecyzowania ostatecznej oceny prawidłowości wykonania budżetu.

Komisja Rewizyjna zarządała wyjaśnienia od Skarbnika dotyczącego uchybienia

wskazanego przez  Regionalną Izbę Obrachunkową w opinii pozytywnej wystawionej

Uchwałą Nr SO-0954/56/11/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Poznaniu z dnia 2 maja 2017r. w sprawie : wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania

budżetu Gminy Dolsk za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu

terytorialnego, przytoczonego poniżej:
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Wyjaśnienia złożyła Maria Woroch (ówczesna Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk)

powiedziała, że planowane dochody nie zostały wykorzystane w roku 2016 i tym samym

powstała nadwyżka w środkach wykorzystywanych na realizację gminnych programów

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Jednocześnie poinformowała, że

przedmiotowe środki zostały wprowadzone do tegorocznego budżetu Uchwałą NR

XXIX/192/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w

sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok.

Przewodniczący Henryk Grycz odnosząc się do powyższego podkreślił iż, dochody z opłat

za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu mogą być wydatkowane na realizację gminnych

programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych
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Programów o przeciwdziałaniu narkomanii i tym samym nie mogą być przeznaczane na inne

cele.

Burmistrz Henryk Litka dodał, że Regionalna Izba Obrachunkowa sprawdza aby pozyskane

środki zostały wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem uregulowanym ustawą o

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu

narkomanii.

Przewodniczący Henryk Grycz wspomniał, że dawniej niewykorzystane środki o których

mowa nie miały określonego przeznaczenia i w efekcie końcowego rozliczenia – bilansie na

31 grudnia wydatkowane były na inne cele.

Następnie Skarbnik Magdalena Surmicka przedstawiając sprawozdanie Rachunek zysków i

strat jednostki; Bilans Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego;

zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzonego na dzień 31.12.2016r. Sprawozdania

kolejno obrazują dodatni wynik finansowy netto, który gmina osiągnęła na poziomie

1.601.541,71zł w roku bieżącym; sumę aktywów na kwotę 37.211.501,98 oraz fundusz

jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 35.372.849,81zł.

Przewodniczący Henryk Grycz stwierdził na podstawie przeprowadzonych kontroli

wykonania budżetu miasta i gminy Dolsk za 2016r., że Komisja Rewizyjna może przystąpić

do formułowania wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący odczytał projekt wniosku o udzielenie

absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk i przystąpił do głosowania nad wnioskiem.

Członkowie Komisji Rewizyjnej obecni na posiedzeniu jednogłośnie głosami „za”

przyjęciem „Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Dolsk za 2016 rok” i tym

samym zawnioskowali o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk

składając na wniosku swoje podpisy.

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i

Gminy Dolsk za rok 2016 został na zakończenie posiedzenia przekazany Przewodniczącej
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Rady Miasta i Gminy Dolsk, która obecna była na posiedzeniu komisji, dążąc do przekazania

go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany.

Przewodniczący Komisji Henryk Grycz podziękował wszystkim za przybycie i zakończył

posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokolant Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Magdalena Pawłowska Henryk Grycz


