
PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 24 maja 2018r.

Komisja w składzie;
1. Henryk Grycz – przewodniczący komisji,
2. Aneta Niewrzendowska – członek komisji,
3. Roman Ratajczak – członek komisji.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli;
1. Mirella Godawa - Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk,
2. Magdalena Surmicka - Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,

Posiedzenie komisji otworzył Przewodniczący Komisji Henryk Grycz, który powitał
członków Komisji Rewizyjnej i przedstawił temat obrad posiedzenia; „Kontrola finansowa
budżetu, jego wykonanie za 2017r., zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu z zastosowaniem procedury zmierzającej do wywołania uchwały w sprawie
absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy”. Posiedzenie Komisji na ten temat zostało
zaplanowane na dwa dni, to jest dzisiaj i jutro.

Pan Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o omówienie sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu za 2017 rok.

Głos zabrała Pani Magdalena Surmicka  i przystąpiła do omówienia wykonania
budżetu za 2017r. Przedstawiła pierwsze kwoty z jakimi budżet został uchwalony na 2017r.
oraz jego zmiany i ostatecznie wielkości na koniec 2017r. Dochody budżetu zostały
wykonane w 99,72%, a wydatki w 97,94%. Na dzień 31 grudnia 2017r. gmina posiadała
zobowiązania w kwocie 11 978 355,18 zł z podziałem na obligacje, pożyczkę z WFOŚiGW w
Poznaniu oraz modernizacja oświetlenia ulicznego.  Wydatki inwestycyjne zostały
zrealizowane na poziomie 93,55%.
Następnie Pani Skarbnik przystąpiła do omówienia wydatków na oświatę, ponieważ jest to
największa  pozycja w naszym budżecie. Wydatki na oświatę zostały wykonane na poziomie
zbliżonym do planu.

Następnie Pani skarbnik wyjaśniła, że łączna kwota zaległości na koniec 2017r.
wynosi 491 015,38zl, z tego;

- podatek rolny, leśny i od nieruchomości os. fizyczne  - zaległość 274 326,56zł,
wysłano 774 upomnienia,

- podatek od środków transportowych – zaległość 39 533,26zł, wysłano 17 upomnień,
- podatek rolny, leśny i od nieruchomości os. prawne – zaległość 172 308,56zł,

wysłano 49 upomnień,
- administracyjna kara pieniężna – zaległość 4 600,-zł, wysłano 1 upomnienie,
- kara grzywny – zaległość 250,-zł, wysłano 1 upomnienie.
Pani Magdalena Surmicka wyjaśniła, że w zasadzie na kwotę zaległości w

poszczególnych podatkach wpływ ma kilku podatników, których zaległości ciągną się od
kilku lat.



W roku 2017 została spłacona zaległa kwota  240 174,75zł za Przedszkola do których
uczęszczają dzieci z naszej gminy. Obecnie wszystkie zobowiązania są płacone na bieżąco za
rok 2017 kwota 191 508,98zl.

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 31.12.2017r. Sprawozdania kolejno
obrazują dodatni wynik finansowy netto, który gmina osiągnęła na poziomie 2 745 873,64zł
w roku bieżącym; sumę aktywów i pasywów na kwotę 35 998 404,07zł, oraz fundusz
jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 31 763 094,35zł.

Następnie pani Skarbnik odczytała opinię pozytywną z uwagą  Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu o wykonaniu budżetu za 2017r, uwagi dotyczyły;

- WPF -brak opisu przedsięwzięć już realizowanych,
-  ZFŚS – w dwóch jednostkach odpis nie w 100% w stosunku do planu,
- podkreślenie przez RIO, że środki z komisji alkoholowej nie wykorzystane w 2017r.

muszą zostać wprowadzone do budżetu w roku następnym, ponieważ są to pieniądze
znaczone.

Radny Roman Ratajczak powiedział skoro opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu z wykonaniu budżetu za 2017r. jest pozytywna to komisja powinna wydać
pozytywną opinię o wykonaniu budżetu.

Radna Aneta Niewrzęndowska spytała na jakim etapie jest realizacja wodociągu w
Lipówce.

Odpowiedzi udzieliła Pani Sekretarz – Mirella Godawa, która poinformowała, że w
najbliższy piątek przypada termin otwarcia ofert z drugiego przetargu, ponieważ pierwszy
został unieważniony. Spotkanie z mieszkańcami w Lipówce było zaraz po świętach
wielkanocnych odnośnie budowy wodociągu oraz z obecnym właścicielem, który dostarcza
wodę. Zaraz po tym spotkaniu zostało wysłane pismo do obecnego dostawcy wody – do dnia
dzisiejszego nie mas odpowiedzi.

Pan Grycz spytał jaka kwota jest zabezpieczona w budżecie na tą inwestycję.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy jest to kwota 350 000,00zl.
Ponownie spytała Radna Aneta Niewrzendowska, czy kwota ta dotyczy budowy

wodociągu łącznie z przyłączami.

Pani Sekretarz udzieliła odpowiedzi, iż zaplanowana kwota dotyczy budowy głównej
rury wodociągu, natomiast przyłącza muszą sfinansować indywidualni odbiorcy wody.

Jeszcze Radna Aneta Niewrzendowska spytała, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie
porządku przy Przedszkolu w Mszczyczynie.

Pani Sekretarz odpowiedziała, że sprawa jest skomplikowana, ponieważ jest tam
trzech właścicieli; ZGK – lokatorzy, Przedszkole i świetlica wiejska. W takich przypadkach
trudno egzekwować wykonanie swoich obowiązków. Każdy powinien sprzątać w swoim
zakresie. Obecnie urzędujące tam Przedszkole utrzymuje porządek na placu zabaw oraz w
pomieszczeniach przez nich użytkowanych. Świetlica wiejska jest w trakcie organizacji, a
górę budynku zamieszkuje trzech lokatorów.



Komisja  zainteresowała  się sprawą przedszkola  w  Międzychodzie.  Jest  to  sprawa
głównie mieszkańców. Jeżeli zgodzą się na udostępnienie obecnej świetlicy na potrzeby
przedszkola oraz w terminie późniejszym adaptacji poddasza na świetlicę to wtedy możemy
mówić o zwiększeniu ilości miejsc w tym przedszkolu.

Pan Przewodniczący Komisji podsumował dzisiejsze spotkanie i zaproponował
przegłosowanie opinii Komisji o wykonaniu budżetu za rok 2017. Opinia trzema głosami za z
wynikiem pozytywnym  -  bez uwag.

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

Protokolant Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Elżbieta Juskowiak Henryk Grycz


