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PROTOK6I NR 9/2016
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY MIASTA WIOCIAWEK

Prowadzqcy posiedzenie: radny J6zef Mazierski

-

Przewodniczqcy Komisji.

Data i miejsce obrad: 21 wrzeinia 2016 r,, UrzQd Miasta Wloclawek, Zielony Rynek 11/13
Sala nr 20

Proponowany porzqdek obrad:

1.

Sprawy organ izacyjne:
a) otwarcie obrad,
b) stwierdzenie quorum,
c) przyjecie protokolu nr 8 z dnia 24.O8.2016 r.
d) zmiany do porzqdku obrad.

2.

Rozpatrzenie iocena Informacji o przebiegu wykonania budietu miasta Wtoclawek
Wieloletniej Prognozy Finansowej za I p6lrocze 2016 roku.

3.

Sprawy bie2qce i wolne wnioski.

i

Ad. 1
Sprawy organizacyjno-porzqdkowe.
W posiedzeniu, kt6remu przewodniczyl radny J6zef Mazierski-Przewodniczecy Komisji
Rewizyjnej udziai wziqli czlonkowie Komisji oraz goicie wg. listy obecno6ci stanowiqcej
zafqcznik do niniejszego protokotu. O godzinie 1300 Przewodniczqcy Komisji otworzyt obrady,
po powitaniu czlonk6w Komisji i go6ci poinformowaf, ii zgodnie z listq obecno5ci w
posiedzeniu uczestniczy oimiu czlonk6w Komisji, co wobec skladu wynoszqcego dziewiqi
os6b stanowi quorum ipozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Przewodniczqcy poinformowal, i2 w Biurze Rady Miasta znajdowaf siq do wglqdu protok6l Nr
8zdnia24 sierpnia 2016 roku, z kt6rym czlonkowie mogli siq zapoznai i wniedi swoje uwagi.
Wobec braku uwag ze strony czlonk6w Komisji protok6i zostal przyjQty w drodze
przeprowadzonego glosowania. Za jego przyjqciem radni opowiedzieli siq jednomy6lnie.

NastQpnie Przewodniczecy Komisji przedstawil projekt porzEdku obrad, do kt6rego nie
wniesiono zmian iuwag, w zwiEzku z tym zaproponowany porzqdek obrad zostaf uznany za
obowiEzujEcy.

Ad.2
Rozpatrzenie i ocena Informacji o przebiegu wykonania budietu miasta Wlocfawek
Wieloletniej Prognozy Finansowej za I p6lrocze 2015 roku.

i

Wprowadzenia do zagadnienia dokonafa Skarbnik Miasta Pani Janina Radzikowska, kt6ra
przypomniala najwa2niejsze elementy z wykonania budietu informujqc, 2e dochody og6lem
zostaly wykonane na poziomie 54,7I%, w tym dochody bieiqce wykonano w 55,4 %. Taka
struktura wykonania wynika przede wszystkim z wpfyw6w, kt6re wplywajq w wiqkszo6ci w I
p6lroczu tzn. wplywy z tytulu prawa u2ytkowania wieczystego, z oplat za zezwolenie na
sprzedai napoj6w alkoholowych oraz subwencji ogwiatowej tj. trzynastej transzy dla
nauczycieli. Dochody majqtkowe wykonano w 38,25%, dodatkowo do budietu wplynqfo
5.000.000 zl., w zwiqzku z tym, i2 CUPT uznal, jako wydatek kwalifikowany wydatek na
roboty, kt6re sqdownie uznane zostaly na rzecz wykonawcy i zrefundowane. Dochody z
mienia wykonano tylko w I9o/o, w I p6lroczu dokonano sprzedaiy jednej nieruchomoici w
drodze przetargu, natomiast w ll p6lroczu przygotowano do sprzedaiy kolejne
nieruchomoici. Regionalna lzba Obrachunkowa w opinii z wykonania bud2etu za I p6frocze
zwr6ciia uwage na bardzo niskie wykonanie dochod6w ze sprzeda2y mienia. Najmniejsze
procentowe wykonanie dochod6w odnotowano w dziale polityka spoteczna, poniewai nie
wplynqty Srodki na realizacjq projekt6w unijnych. Niewykonane zostaiy r6wnie2 zadania z
zakresu kultury fizycznej z powodu braku 5rodk6w na projekty inwestycyjne. Dochody
podatkowe wykonano w 55,7%, ich realizacja przebiegla zgodnie z zalo2onym planem,
ponadto udziat we wpiywach z podatku dochodowego od os6b prawnych i fizycznych
r6wniei wykonano zgodnie z planem, wielko(d tych dochod6w uzale2niona jest od
rzeczywistych wplyw6w z podatk6w dochodowych, natomiast wykonanie wydatk6w w I
p6lroczu wyniosto 43,6L% planu, w tym: wydatki bieiqce to 49,21%, wydatki majqtkowe
8,4%, Wydatki bie2qce realizowane byfy zgodnie z uplywem czasu, na jaki zostaly przyznane.
Miasto osiqgnqlo nadwyikq budietowq w kwocie 55.353.833 zt. Wskalniki z prognozy
finansowej w I p6troczu zostaty zachowane.
Po zakofczeniu omawianego zagadnienia przez Paniq Skarbnik Przewodniczqcy Komisji
Rewizyjnej otworzyl dyskusjq.
W dvskusii udziat wzieli:
Radnv Jaroslaw Hupalo zapytai, jakich Srodk6w zewnqtrznych nie otrzymali5my iczy
otrzymamy je w p6lniejszym terminie na realizacjq zadafi z zakresu kultury i sportu oraz jakie
byly to projekty: edukacyjne, spoleczne?
Skarbnik Miasta Janina Radzikowska odpowiedziala,2e w budiecie na rok 2016 wskazane
jest, jakie sq to projekty, jeden projekt realizowany jest przez plac6wke oswiatowE i dotyczy
LMK w ramach Erasmusa oraz inne projekty realizowane z pomocy spolecznej. Piqi lub sze6i
projekt6w nie otrzymalo dofinansowania ijest propozycja zdjqcia ich z budietu, natomiast w
sprawie projekt6w dotyczqcych sportu /basen i hala/ odbyly siQ dwukrotnie przetargi,
umowy zostafy podpisane na zasadzie refundacji, dopiero jak bqdq wydatki wtedy bqdzie
refu ndacia.

Radnv Krzvsztof Kukucki zapytal Paniq Skarbnik o wydatki majqtkowe tj. 8,48%, kt6re
ksztattujq siq na bardzo niskim poziomie, w ubieglych latach bylo to ok. 30%?
Skarbnik Miasta Janina Radzikowska powt6rzyla, i2 zar6wno na halq jak i basen dwukrotnie
oglaszano przetargi, dopiero teraz podpisano umowy na wykonawstwo, bqdq splywaly
platnosci, nastApi zapiata i kwota wykonania automatycznie siq zmieni. Dotyczy to budowy
fontanny na Starym Rynku, budowy i przebudowy dr6g. Nie wiadomo, w jakim terminie
zostanq przekazane faktury do realizacji. Wykonanie w lV kwartale na pewno bqdzie wy2sze.
Wobec braku innych zgtoszeri do dyskusji ze strony radnych, Przewodniczqcy Komisji
Rewizyjnej poddal pod glosowanie Informacjq o przebiegu wykonania bud2etu miasta
Wiociawek iWieloletniej Prognozy Finansowej za lp6lrocze 20L6 roku.
W wyniku glosowania przeprowadzonego w obecno6ci 8 czlonk6w Komisji za wydaniem
pozytywnej opinii opowiedzial siq 1 z czlonk6w Komisji, przy 1 glosie przeciwnym
oraz 6 glosach wstrzymujacych sie.
Opinia stanowi zalqcznik do protokolu.
Ad.3
Sprawy bieiqce i wolne wnioski.
Przewodniczacv Komisii Rewizvinei radnv J6zef Mazierski poinformowal czlonk6w Komisji o
pismach, kt6re wplynqly od Prezydenta Miasta i Przewod niczqcego Rady Miasta w sprawie
przeprowadzonej kontroli w zakresie zam6wieri publicznych. Czlonkowie Zespofu
Kontrolnego, kt6rzy przeprowadzili ww kontrolq uzgodnili, ii po zapoznaniu sie z pismami
podejmA dyskusjq w przedmiotowym temacie na kolejnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczacv Komisii Rewizvinei radnv J6zef Mazierski oddai glos Dvrektorowi Wvdzialu
Gospodarki Mieiskiei Panu Romanowi Stawisiriskiemu, kt6ry odni6sl siq do przeprowadzonej
kontroli w sprawie udzielania zam6wiei publicznych, a konkretnie do Zarzqdzenia
Prezydenta Miasta Wfoctawek Nr 100/2014 z dnia 8.04.2014 r. Zwrocil uwagQ, i2 to
ZarzEdzenie jest podstawq do procedowania, je2eli chodzi o zam6wienia, jest aktem prawa,

wczeSniej Pan Andrzej Palucki, jako Prezydent nie tylko podpisal, ale realizowal to
Zarzqdzenie ijest ono realizowane nadal bez zmian. Zarzut poSwiadczenia nieprawdy w
stosunku do um6w nr 55 i 62/2Ot5 nie znajduje uzasadnienia faktycznego i prawnego.

Wobec wyczerpania porzqdku obrad Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej radny J6zef
Mazierski poinformowal, 2e zamyka posiedzenie komisji.

Sporz. E.Pranik BRM.
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(omisia RewizYlna ,
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Wtoctawek 21 wrzejnia 2016
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Prezydent Miasta Wfoclawek

oPlNtA NR 6/2015
Komlsji Rewlzyinei Rady Mlasta Wfocfawek
z dnla 21 wrreinia 2015 roku

Komisja Rewizyjna Rady Miasta, podczas obrad w dniu 21 wrzeSnia 2016 roku nie
wypracowala pozytywnej opinii do Informacji o przebiegu wykonania budietu miasta
Wtoclawek i Wieloletniej Prognozy Finansowej za I p6frocze 2016 roku.
W wyniku gfosowania pneprowadzonego w obecno5ci 8 czlonk6w Komisji za wydaniem
pozytywnej opinii opowiedzial siq 1 z czlonk6w Komisji, pny l glosie pzeciwnym
oraz 6 glosach wstzymujqcych siq.
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