
PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 17 maja 2018r.

Komisja w składzie;
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Henryk Grycz,
2. Roman Ratajczak  – członek Komisji Rewizyjnej,

Ponadto w posiedzeniu komisji udział wzięli;
1. Ratajczak Katarzyna – świetliczanka wsi Masłowo,
2. Ireneusz Jurga – członek Rady Sołeckiej Masłowo,
3. Maria Banaszak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowie,
4. Milena Gąsiorowska – sołtys wsi Trąbinek,
5. Henryk Paziewski – sołtys wsi Kotowo,
6. Milena Klupś – sołtys wsi Lipówka,
7. Sabina Hoffmann – sołtys wsi Mszczyczyn,
8. Andrzej Ratajczak – Dyrektor ZGK.

Posiedzenie komisji otworzył Przewodniczący Henryk Grycz i zaproponował następujący
porządek obrad;

1. Kontrola sołectwa Masłowo, Trąbinek, Mszczyczyn i Lipówka.
2. Realizacja inwestycji w oświacie – ogrodzenie w Masłowie, oczyszczalnia

przydomowa w Masłowie.
3. Rozliczenie dotacji przedmiotowej z budżetu dla ZGK w Dolsku.

Dwa pierwsze punkty zostały zrealizowane na posiedzeniu wyjazdowym.
Komisja udała się do świetlicy w Masłowie, gdzie została kompleksowo
przeprowadzona kontrola funduszu sołeckiego wsi Masłowo za 2017r. W obecności
Pani Ratajczak Katarzyny – świetliczanki wsi Masłowo i Pana Ireneusza Jurgi komisja
przystąpiła do rozliczenia środków funduszu sołeckiego pod względem zamierzonych
przedsięwzięć oraz ich realizacji, co stanowi załącznik do protokołu. Fundusz Sołecki
wsi Masłowo na 2017 rok opiewał na kwotę 9 905,52zł, wykorzystano 9 829,51zł.
Różnicę stanowi zaplanowany zakup artykułów sportowych 1265,52zł wykorzystano
1264,95zł, oraz utrzymanie terenów zielonych planowano 2 100,-zł a wykorzystano
2096,56zł.
Na dzień 31 grudnia 2017r. kwota 4,01 zł nie została wykorzystana przez sołectwo.
Kontrolując Fundusz Sołecki sołectwa Masłowo Komisja Rewizyjna stwierdziła brak
nieprawidłowości.

Kontrolując realizację inwestycji w oświacie Komisja udała się do Szkoły
Podstawowej w Masłowie. W obecności Pani Marii Banaszak – Komisja sprawdziła
zrealizowane inwestycje w tej jednostce w 2017r. Pani Dyrektor poinformowała, że
inwestycja budowa przydomowej oczyszczalni realizowana była w miesiącu grudniu
2017r. i przy warunkach pogodowych jakie były wówczas  nie został przywrócony do
warunków z przed realizacji inwestycji. Na budowę przydomowej oczyszczalni
wydatkowano kwotę 49 871,00zł, na planowane 50 000,-zł.



W roku 2017 zaplanowano budowę części ogrodzenia terenu przy Szkole
Podstawowej w Masłowie z możliwością kontynuacji w roku następnym. Na to
zadanie została zaplanowana kwota 13 500,-zł w budżecie szkoły i wydatkowana w
100%.
Komisja Rewizyjna kontrolując wydatki inwestycyjne w oświacie pod względem
finansowym , stwierdza brak nieprawidłowości.

Komisja Rewizyjna kontrolując sołectwo Trąbinek zapoznała się z wydatkami na rok
2017, i tak zaplanowano 8 478,21 zł wykorzystano 8457,30 zł.  Ze środków będących
w dyspozycji sołectwa Trąbinek zakupiono elementy do siłowni, szafę do świetlicy,
wynajem zjeżdżalni na organizowany Dzień dziecka oraz części do kosiarki i paliwo.
Na dzień 31 grudnia 201r. kwota 10,91 zł nie została wykorzystana przez sołectwo.
Pani Milena Gąsiorowska poinformowała, że troska o wigwam i teren przyległy
bardzo  absorbuje  jej  czas.  Ciągle  jest  coś do  zrobienia,  a  plany  na  przyszłość  to
ocieplenie.
Kontrolując Fundusz Sołecki sołectwa Trąbinek Komisja Rewizyjna stwierdza brak
nieprawidłowości.

Następnie Komisja udała się do sołectwa Lipówka. Kontrolując Fundusz sołecki za
2017r. zaplanowano 7307,82 zł wykorzystano 6 992,24 zł. Ze środków FS zakupiono
kosiarkę, paliwo, meble do wigwamu oraz ławki na zewnątrz.  Pani sołtys
poinformowała Komisję iż planują rozstawić dwie ławki zewnętrzne na terenie wioski
przy drodze, aby mogli z nich korzystać mieszkańcy.
Na dzień 31 grudnia 2017r. nie została wykorzystana przez sołectwo kwota 315,58 zł.
Kontrolując wydatki Funduszu sołeckiego za 2017r. Komisja Rewizyjna stwierdza
brak nieprawidłowości.

Kolejnym punktem kontroli było sołectwo Mszczyczyn. Na zaplanowana kwotę
15 043,28 zł wykorzystano 100,00 % FS. Ze środków funduszu zakupiono; kosę,
paliwo, części do kosy, krawężniki, nagrzewnicę garnki, sztućce, utrzymanie obiektów
sakralnych oraz prace remontowe przy świetlicy. Pani Sabina Hoffmann
poinformowała, że wioska Mszczyczyn mimo znacznego odpisu potrzeby ma ciągle
duże. W przeszłości przy dobrze gospodarującej RSP, mieszkańcy nie zgłaszali
potrzeby świetlicy wiejskiej. Obecnie po uzyskaniu nowego lokum świetlicy potrzeby
na remonty są bardzo duże.  Boisko i plac zabaw zostają przy starej świetlicy
użytkowanej dawniej od RSP Mszczyczyn.
Kontrolując Fundusz Sołecki sołectwa Mszczyczyn Komisja Rewizyjna stwierdziła
brak nieprawidłowości.

Następnie Komisja udała się do Urzędu Miasta i Gminy Dolsk, gdzie  przystąpiła do
realizacji tematu; rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2017r. udzielonej do Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Dolsku z budżetu gminy.

Andrzej Ratajczak poinformował, że dotacja na 2017r. została uchwalona w kwocie
66 770,00zł po 1/12 w cyklach miesięcznych, (5 564,00).  Dotacja z budżetu gminy
jest przeznaczana na uzupełnienie wydatków gospodarki ściekowej zakładu, stanowi
ona dopłatę 1,10 zł do 1 m3 ścieków.
Do protokołu załączono – wykorzystanie dotacji przedmiotowej  w 2017r.
sporządzone przez ZGK.



Komisja Rewizyjna kontrolując rozliczenie dotacji przedmiotowej za 2017r. stwierdza
brak nieprawidłowości.
Następnie Komisja przystąpiła do realizacji bieżących tematów komisji.

Następnie Henryk Grycz odczytał pismo odnośnie wspólnego obchodu 100-Rocznicy
Odzyskania  przez Polskę Niepodległości - przez gminy i powiat śremski. Komisja
zaakceptowała pozytywnie odczytaną deklarację w całości w sprawie 100 Rocznicy
Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100. Rocznicy Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919.

Następnie Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał pismo które wpłynęło do
Rady, na ręce Pani Przewodniczącej  – jako informacja publiczna.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Elżbieta Juskowiak Henryk Grycz


