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PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 9 maja 2018 roku

Komisja w składzie:
1. Henryk Grycz przewodniczący komisji
2. Roman Ratajczak członek komisji

Ponadto na posiedzeniu komisji udział wzięli:
1. Jan Rzepczyński Radny Miasta i Gminy Dolsk
2. Marian Piasecki sołtys sołectwa Ostrowieczno
3. Andrzej Michałowski sołtys sołectwa Pokrzywnica
4. Bogdan Dolatowski sołtys sołectwa Brześnica
5. Monika Leciejewska Pracownik Referatu Gospodarczego
6. Marek Gogół Pracownik Referatu Gospodarczego
7. Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych w pełnym składzie

Komisja Rewizyjna wraz z Komisją Budżetu i Spraw Gospodarczych wspólnie na
posiedzeniu wyjazdowym realizują temat: Kontrola zrealizowanych wydatków dotyczących
boiska w Ostrowiecznie.
Wobec powyższego zdecydowano, że posiedzeniu przewodniczyć będzie Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Henryk Grycz. Przewodniczący powitał członków Komisji, osoby
zaproszone i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Kontrola zrealizowanych wydatków dotyczących boiska w Ostrowiecznie.
2. Kontrola sołectwa Ostrowieczno, Pokrzywnica, Brześnica.
3. Rozliczenie inwestycji pod względem finansowym pn.”Utwardzenie drogi dojazdowej

do gruntów rolnych w Pokrzywnicy, gmina Dolsk – II etap”.

Ad. 1, 2.
Przewodniczący Komisji Henryk Grycz zapoznał radnych z wykorzystaniem funduszu
sołeckiego za 2017r., który w 96,58% został wydatkowany na budowę boiska w
Ostrowiecznie celem rekultywacji działki pod budowę boiska sportowego.

Fundusz sołecki wsi Ostrowieczno na 2017 rok opiewał na 14.530,00zł, wykorzystano
14.526,90 zł różnica stanowi zaplanowanie utrzymanie zieleni na kwotę 500zł przy
wykorzystaniu środków w wysokości 496,90zł. Na dzień 31.12.2017 kwota 3,10 zł nie została
wykorzystana przez sołectwo.

Jan Rzepczyński poinformował, że środki z funduszu sołeckiego zostały wykorzystane na
nawiezienie ziemi, usunięcie pni, niwelacja terenu. Wspomniał o dużej różnicy nachylenia
terenu.

Jan Rzepczyński poinformował, że trawa została zasiana w roku 2018.
Radny Zenon Rusiak zapytał o ilość wykorzystanych nasion trawy?
Informacja ta zostanie sprawdzona.
Radny Jarosław Kaczmarek zapytał o całkowity koszt boiska?
Marek Gogół poinformował o kosztach poniesionych w roku 2016 i 2017 na
zagospodarowanie terenu działki o powierzchni 5166m2, nr ewid. 141/7 położonej w obrębie
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ewidencyjnym gruntów Ostrowieczno i tak: w roku 2016 tj. 17.818,15zł w tym 13.690,81zł z
funduszu sołeckiego; w roku 2017tj. 19.926,00zł w tym 14.030,00zł z funduszu sołeckiego.
W roku 2016 wykonano remont urządzeń melioracji wodnej szczegółowej na działce o nr
ewid. 141/7 położonej w obrębie ewidencyjnym gruntów Ostrowieczno. W ramach realizacji
przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany był do:
a) przygotowania terenu działki o nr ewid. 141/7 położonej w obrębie ewidencyjnym gruntów
Ostrowieczno pod wykonanie robót budowlanych;
b) niwelacji terenu;
c) montażu studni betonowej o średnicy 1000mm wraz z przykrywą betonową oraz jej
podłączenie do istniejącej sieci drenarskiej;
d) wykonania wykopów w celu odkrycia sieci drenarskiej;
e) wykonania podsypki pod sieć drenarską z kruszywa frakcji od 5,0mm do 20mm;
f) ułożenia sieci drenarskiej z rur drenarskich w otulinie filtracyjnej o średnicy 80mm i
120mm na głębokości od 0,8m do 1,0m przy zachowaniu spadków podłużnych od 0,2% do
0,4%;
g) włączenia sieci drenarskiej do projektowanej studni betonowej;
h) zasypania sieci drenarskiej kruszywem frakcji 5,0mm do 20mm, a następnie kruszywem
frakcji od 1,0mm do 5,0mm na grubości ok. 0,3m;
i) wykonania warstwy górnej z ziemi urodzajnej do poziomu niwelety terenu;
j) uporządkowania terenu po prowadzonych robotach budowlanych.

Przedstawiając zakres prac wykonanych w roku 2017 Marek Gogół poinformował o
wprowadzonych zmianach. Zaplanowano:
a) wykonania zabiegu agrotechnicznego polegającego na zerwaniu darniny na całej
powierzchni działki;
b) rozplanowania istniejącej pryzmy ziemi o kubaturze ok. 60m3;
c) usunięcia wszystkich pni po wycince drzew w ilości 8 sztuk;
d) niwelacji istniejącego terenu na całej powierzchni działki, w tym niwelacja i
wypoziomowanie terenu pod boisko o powierzchni 68x40m;
e) zakupu, transportu i wbudowania ok. 300m3 ziemi urodzajnej/humusu na przedmiotowej
nieruchomości;
f) uporządkowania terenu na całej powierzchni i jego przygotowanie pod wysiew trawy;
g) mechanicznego wysiewu mieszanki traw odpornych na deptanie, ugniatanie i wyrywanie
na całej powierzchni działki, metodą na przemian w ilości od 3kg do 4kg na każde 100m2
powierzchni terenu;
h) nawożenia terenu odpowiednimi nawozami przeznaczonymi do nawożenia trawy.
Następnie Marek Gogół przedstawił przedmiot umowy – prace które wykonano:
a) wykonania zabiegu agrotechnicznego polegającego na zerwaniu darniny na całej
powierzchni działki;
b) rozplanowania istniejącej pryzmy ziemi o kubaturze ok. 60m3;
c) usunięcia wszystkich pni po wycince drzew w ilości 8 sztuk;
d) niwelacji istniejącego terenu na całej powierzchni działki, w tym niwelacja i
wypoziomowanie terenu pod boisko o powierzchni 68x40m;
e) zakupu, transportu i wbudowania ok. 451m3 ziemi urodzajnej/humusu na przedmiotowej
nieruchomości.
Dodał, że w zamian za zaplanowane prace: uporządkowanie terenu na całej powierzchni i
jego przygotowanie pod wysiew trawy; mechaniczny wysiew mieszanki traw odpornych na
deptanie, ugniatanie i wyrywanie na całej powierzchni działki, metodą na przemian w ilości
od 3kg do 4kg na każde 100m2 powierzchni terenu oraz nawożenia terenu odpowiednimi
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nawozami przeznaczonymi do nawożenia trawy za kwotę 3690,00zł zostało przywiezione
dodatkowo 151m3 ziemi.

Radny Jarosław Kaczmarek z sumował wydatki i stanowią 45.144,00zł. Zapytał o skarpę,
która jest efektem podwyższenia i wyrównania terenu?
Skarpa niewielka Radny Jan Rzepczyński zaproponował lustrację terenu.

Radny Roman Ratajczak zapytał o ogrodzenie?
Jan Rzepczyński ogrodzenie od strony sąsiada zostało wykonane w czynie społecznym,
materiały zakupiono z funduszu sołeckiego. Dodał, że założeniem było postawienie
ogrodzenia do wysokości 1,20m po sugestii sąsiada który zaproponował zamontowanie
wyższego ogrodzenia tj. 1,75m jednocześnie deklarując współfinansowanie ogrodzenia.
Siatkę zakupiono wyłącznie ze środków gminnych, ogrodzenie zamontowano od sąsiada
pozostałą część materiałów składowano u sołtysa sołectwa Ostrowieczno.
Przewodniczący Henryk Grycz pytając o montaż ogrodzenia otrzymał odpowiedź –
ogrodzenie zamontowane na działce nr 141/7.

Komisja Rewizyjna stwierdziła brak nieprawidłowości we wydatkach dotyczących
budowy boiska w Ostrowiecznie.
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych pozytywnie opiniuje realizację zadania.
Kontrolując Fundusz sołecki sołectwa w Ostrowiecznie Komisja Rewizyjna stwierdziła
brak nieprawidłowości.

Następnie Komisja Rewizyjna przystąpiła do realizacji tematów wynikających z planu pracy
na 2018rok.

Ad.2.

Komisja udała się do świetlicy w Pokrzywnic - wigwam gdzie została kompleksowo
przeprowadzona kontrola funduszu sołeckiego wsi Pokrzywnica. W obecności Pana Andrzeja
Michałowskiego 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 Pokrzywnica na 2017 rok opiewał na 8.221,30 zł, wykorzystano 8.200,56 zł
różnica stanowi zaplanowanie usługi brukarskiej 4.200zł wykorzystano 4.182zł oraz zakup
materiałów 4.021,30zł wykorzystano 4.018,56zł.
Na dzień 31.12.2017r. kwota 20,74 zł nie została wykorzystana przez sołectwo.

Andrzej Michałowski poinformował, że w wyniku wcześniejszych inwestycji z funduszu
sołeckiego pozostało 85 sztuk krawężnika drogowego.

Kontrolując Fundusz sołecki sołectwa Pokrzywnicy Komisja Rewizyjna stwierdziła brak
nieprawidłowości.

Komisja Rewizyjna kontrolując sołectwo Brześnica zapoznała się z wydatkami na rok 2017, i
tak zaplanowano 8.335,48zł wykorzystano 8.287,09zł. Ze środków będących w dyspozycji
sołectwa Brześnica zakupiono ziemię wokół wigwamu, doposażono ogródek jordanowski
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oraz zakupiono paliwo do kosiarki. Na dzień 31.12.2017r. kwota 48,39 zł nie została
wykorzystana przez sołectwo.

Kontrolując Fundusz sołecki sołectwa Brześnica Komisja Rewizyjna stwierdziła brak
nieprawidłowości.

Ad.3.
Komisja Rewizyjna udała się do Urzędu Miasta i Gminy Dolsk gdzie przystąpiła do
realizacji tematu: Rozliczenie inwestycji pod względem finansowym pn.”Utwardzenie drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w Pokrzywnicy, gmina Dolsk – II etap”.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Grycz poinformował o dokonaniu oględzin
przedmiotowej drogi, a następnie poprosił Monikę Leciejewską o omówienie tematu.
Monika Leciejewska zapoznała Komisję Rewizyjną z dokumentacją techniczną na
przebudowę drogi w Pokrzywnicy, umowę z wykonawcą, protokół odbioru oraz
dokumentacją powykonawczą. Powyższa dokumentacja znajduje się na stanowisku
podinspektora ds. inwestycji Moniki Leciejewskiej. Poinformowała o wprowadzonych
zmianach do projektu pozycja 26 ręczne plantowanie powierzchni poboczy i terenu w
granicach pasa drogowego zaplanowana kwota 11.100,00zł za zakres 3700m2 zmniejszono
do kwoty 4.500,00zł za zakres 1500m2-kosztorys powykonawczy. Dodała, że wykonawca po
uzgodnieniu z inwestorem, pobocze wykonał z destruktu zamiast piasku.
Do protokołu załączono : Protokół odbioru końcowego robót inwestycyjnych oraz umowę nr
272/2/2017.

Komisja Rewizyjna kontrolując inwestycję pod względem finansowym pn.”Utwardzenie
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pokrzywnicy, gmina Dolsk – II etap”
stwierdziła brak nieprawidłowości.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Magdalena Pawłowska Henryk Grycz


