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Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Wloclawek
BRM. 0012.7.5.2016

PROTOK6T NR s/2016
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY MIASTA WIOCIAWEK

Prowadzqcy posiedzenie: radny J6zef Mazierski

-

Przewodniczqcy Komisji.

Data i miejsce obrad: 07 czerwca 20!6 r., UrzQd Miasta wlbclawek, Zielony Rynek 11/13
sala nr 302

Proponowany porzqdek obrad:

1.

Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad,
b) stwierdzenie quorum,
c) przyjqcie protokolu nr 4 z dnia 27.04.20t6 r.

d) zmiany do porzadku obrad

2.

Analiza realizacji bud2etu w oparciu o przedloione przez Prezydenta Miasta Wfocfawek
Sprawozdanie z wykonania budietu miasta Wloclawek za 2015 rok iSprawozdanie
z wykonania plan6w finansowych jednostek, o kt6rych mowa w art.9 pkt 10, 13 i 14 Ustawy
o finansach publicznych oraz Informacjq o ksztaftowaniu siq Wieloletniej Prognozy
Finansowei za 2015 rok, a takie Informacjq o stanie mienia Miasta Wfoclawek za 2015 rok.

3.

zapoznanie siq z Uchwalq Nr 15/s/2016 Reglonalnej lzby Obrachunkowej w Bydgoszczy
Zeso6l we Wloclawku z dnia 19 kwietnia 2016 roku.

-

4.

Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie Sprawozdania Finansowego miasta Wlocfawek za 2015 rok.

5.

Wypracowanie przez Komisie Rewizyjnq opinii o wykonaniu bud:etu miasta Wfoctawek za
2015 rok wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta z wykonania
budZetu miasta Wfoclawek za 2015 rok.

6.

Powoianie zespolu kontrolnego Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli Miejskiego
Zarzadu Uslug Komunalnych iD169 we Wloclawku w zakresie nadzoru nad dziafalnoicia
Wloclawskiego lnkubatora Innowacji i PrzedsiQbiorczosci.

7.

Sprawy bieiEce i wolne wnioski

Ad. 1
Sprawy organizacyjno-porzqdkowe.

W

posiedzeniu, kt6remu przewodniczyf radny J6zef Mazierski-Przewodniczqcy Komisji
udziat wziqli cztonkowie Komisji oraz go5cie wg. listy obecnoici stanowiQcej zalqcznik do
niniejszego protokoiu. O godzinie 13m Przewodniczqcy Komisji otworzyl obrady, po
powitaniu czlonk6w Komisji igo5ci poinformowal, i2 zgodnie z listq obecnodci w posiedzeniu
uczestniczy siedmiu czlonk6w Komisji, co wobec skladu wynoszqcego dziewiqd os6b stanowi
quorum ipozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Przewodniczqcy poinformowal, ii w Biurze Rady Miasta znajdowat siq do wglqdu protok6f
z posiedzenia Nr 4 z dnia 21 kwietnia 2016 roku, z kt6rym czlonkowie mogli siq zapoznai
i wnieSi swoje uwagi.
Wobec braku uwag ze strony czlonk6w Komisji protok6f zostal przyjQty w drodze
przeprowadzonego glosowania. Za jego przyjqciem radni opowiedzieli siq jednomy6lnie.
Nastepnie Przewodniczqcy Komisji przedstawil projekt porzqdku obrad, do kt6rego nie
wniesiono zmian i uwag, w zwiqzku z tym zaproponowany porzqdek obrad zostat uznany za
obowiqzujqcy.
Ad.2
Analiza realizacji budietu w oparciu o przedloione przez Prezydenta Miasta Wloclawek
Sprawozdanie z wykonania budietu miasta Wloclawek za 2015 rok iSprawozdanie
z wykonania plan6w finansowych jednostek, o kt6rych mowa w art.g pkt 10, 13 i14
Ustawy o finansach publicznych oraz Informacjq o ksztaftowaniu sie Wieloletniej Prognozy
Finansowej za 2015 rok, a takie Informacje o stanie mienia Miasta wloclawek za 2015 rok.
Wprowadzenia do zagadnienia dokonala Skarbnik Miasta Pani Janina Radzikowska, kt6ra
przypomniata najwainiejsze elementy z wykonania budietu informujEc, i2 budiet byt
wielokrotnie zmieniany uchwalami izarzqdzeniami Prezydenta, ale realizacja przebiegta w
spos6b prawidlowy. Dochody wykonano w kwocie 560.357.200 Zl., co stanowi 99%
planowanych irodk6w, dochody bieiqce wyniosly 529.406.12321. tj. 100,54% planu,
natomiast dochody majatkowe wyniosly 3O.95L.O772|. 11.77 ,57o/o.
Wydatki wykonano w kwocie 527.9O9.O9721., co stanowi 93% planu w tym: wydatki bieiqce
477 .458.17521.tj.96,I3%, natomiast wydatki majAtkowe 50.45O.922 21.9.74,97% planu.
Bud2et zakofczyl siq wynikiem dodatnim. Miasto osiEgneto nadwy2kq bud2etowq w kwocie
32.448.703 zl. Wynik operacyjny wyni6sl 57.947 .948 zt.
Kwota dtugu na 31.12.2015 roku z tytutu kredyt6w i poiyczek oraz papier6w wartoiciowych
wyniosla 288.643.3492l.., stanowi 51,51% wykonanych dochod6w ijest niisza o 31.788.84321.
od stanu na dzieri 3!.L2.2Ol4r.
Zachowane zostaly wszystkie wskainiki wynikajqce z ustawy o Finansach Publicznych,
nalo2one na samorzqdy w zwiqzku z wieloletnia prognozq finansowq.

Po zakoiczonej wypowiedzi przez Skarbnika Miasta Paniq janinq

Radzikowskq,

Przewodniczacy Komisji radny J6zef Mazierski otworzyl dyskusjq na temat om6wionego
punktu obrad.

W dvskusii udzial wzieli:
Przewodniczacv Komisii Rewizvinei radnv J6zef Mazierski, zwr6cil siq do Zastqpcy prezydenta
Pani Magdaleny Korpolak-Komorowskiej iskarbnik Miasta paniJaniny Radzikowskiej
z proibA o wyja6nienie zakoiczenia budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym we
Wioctawku.
zastepca Prezvdenta poinformowata, ze sama inwestycja zostala jui wczejniej w petni
zrealizowana izako6czona, natomiast tylko zaplaty za jej wykonanie dokonano w roku 2015.
Koleine ovtania Przewodniczacego Komisii Rewizvinei dotyczyty przebudowy przejScia przez
tory przy ul. Kaliskiej oraz przebudowy kladki dla pieszych nad liniq kolejowq przy ulicy
Promiennej.
Zastepca Prezvdenta pani Maqdalena Korpolak-Komorowska, udzielila informacji, ii nadal
brakuje zgody na przebudowq tego przejscia i w zwiqzku z tym sprawa zostala skierowana oo
Ministerstwa, natomiast Ministerstwo przekierowalo sprawq do wojewody. Urzqd Mrasta
otrzymaf odpowiedi od Wojewody i sprawa zostanie ponownte rozparrzona.
w odpowiedzi na drugie pytanie pani zastQpca prezydenta, poinformowala o braku irodk6w
w bud2ecie iodstapieniu od remontu kladki przy ul. promiennej oraz wystqpieniu do pKp
o podanie warunk6w technicznych i wykonanie tego przejjcia w formie tunelu na wysokoici
ulicy Radosnej, natomiast na sesji Rady Miasta w miesiqcu sierpniu zostana przedstawrone
stosowne dokumenty w celu zmiany nazwy inwestycji oraz pozyskania nowvch jrodk6w
finansowych.

Wobec braku innych zgloszeri do dyskusji ze strony radnych, przewodniczqcy Komisji
Rewizyjnej przeszedl do realizacji kolejnego punktu porzqdku obrad.

Ad.3
zapoznanie siq z Uchwarq Nr 16/s/2016 Regionarnej rzby obrachunkowej w Bydgoszczy
Zesp6l we Wfoclawku z dnia 19 kwietnia 2016 roku.

-

Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej radny J6zef Mazierski poinformowa
2e wraz z
zawiadomieniem o terminie obrad radni otrzymari cerem zapoznania siq, kserokopiq
Uchwary
Nr 16/s/2016 sktadu orzekaiqcego Nr 7 Regionarnej rzby obrachunkowej w Bydgoszczy
z
dnia 19 kwietnia w sprawie wyraienia opinii o przedroionym sprawozdaniu z wykonanra
budietu miasta wloclawek za 2015 rok wraz z informaciq o stanie mienia miasta.
w zwiazku
z tym Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej skierowar do radnych zapytanie
czy wszyscy radni
zapoznali siq z opinia oraz czy ma ie odczytai. wobec dekraracji ze
strony radnych o
zapoznaniu sie z treSciQ opinii oraz braku potrzeby jej odczytywania przewodniczacy
Komisji
Rewizyjnej stwierdzil, ii w zwiqzku z tym zostana przez niego odczytane
opinie komisji
stalych Rady Miasta, wypracowane w przedmiotowej sprawte.
Nastepnie Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej odczytar skierowanq do Komisji
opiniq w
sprawie sprawozdania z wykonania budietu Miasta wlocfawek za 2015 rok wypracowanq
przez: Komisiq Edukacji, Komisie Bud2etu, Rozwoju ipromocji
Miasta, Komisie Zdrowia,
Rodziny iOpieki Spolecznej, Komisjq Kultury isportu, Komisje
Gospodarki Miejskiej
i ochrony Srodowiska, Komisiq porzqdku prawnego i pubricznego Rady Miasta wlocrawer
podajqc jednocze5nie wyniki glosowania.
Po odczytaniu ww. opinii przewodniczEcy Komisji Rewizyjnej
otwieraiqc dyskusiq skierowar
zapytanie czy ktos z radnych chciatby w tym punkcie zabrad gros.

l,

Wobec braku dyskusji oraz pytafi ze strony czlonk6w Komisji Przewodniczqcy Komisji
Rewizyjnej stwierdzit, ie przechodzi do realizacji kolejnego punktu porzqdku obrad.
Uchwala Nr 16/5/2016 RIO z dnia 19 kwietnia 2016 roku oraz opinie Komisji stalych Rady
Miasta stanowia zalqcznik do protokolu.
Ad.4
Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie Sprawozdania Finansowego miasta Wloclawek za 2015
rok.
Wprowadzenia do zagadnienia dokonala Skarbnik Miasta Pani Janina Radzikowska,
informujqc, ii sprawozdanie finansowe za rok 2015 obejmuje: bilans z wykonania budietu
miasta Wloclawek, tqczny bilans jednostki budietowej, fqczny rachunek zysk6w i strat
jednostki budietowej, lqczne zestawienie zmian w funduszu jednostki bud2etowej.
Jak stwierdzita Pani Skarbnik, sprawozdanie to jest memoriaiowym wykonaniem budietu,
sporzqdzone zgodnie z Ustawa o rachunkowoSci, kt6re obrazuje stan 5rodk6w, stan
zadlu2enia oraz stan naleino6ci przypisanych na koniec roku 2015.
Po zakofczonej wypowiedzi Skarbnika Miasta, Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej otworzyl
dyskusjq.

Wobec braku dyskusji oraz pytad ze strony czlonk6w Komisji na ww. temat Przewodniczqcy
Komisji Rewizyjnej poddal pod gtosowanie zaopiniowanie Sprawozdania Finansowego miasta
Wloclawek za 2015 rok.
W wyniku gfosowania przeprowadzonego w obecnolci siedmiu czlonk6w Komisji za
wydaniem pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie opowiedziato siq czterech cztonk6w
Komisji przy trzech glosach wstrzymujqcych siq.
W rezultacie glosowania Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowala przedloione
sprawozdanie.
Opinia Komisji o sprawozdaniu stanowi zalEcznik do protokotu.
Ad.5
Wypracowanie przez Komisjq Rewizyjnq opinii o wykonaniu budietu miasta Wloclawek za
2015 rok wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta z wykonania
budietu miasta Wlocfawek za 2015 rok.
Przewodniczacv Komisii Rewizvinei radnv J6zef Mazierski w punkcie nr. 5 porzqdku obrad

zapoznal czlonk6w Komisji ze wszystkimi dokumentami skfadajqcymi siq na calo56
procedowanego zagadnienia izapytal radnych, kto z czlonk6w Komisji Rewizyjnej jest za
wyra2eniem pozytywnej opinii o wykonaniu budietu miasta Wloclawek za 2015 rok oraz
wystapieniem do Rady Miasta Wloclawek z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium
dla Prezydenta Miasta Wloclawek z wykonania budietu miasta Wtoclawek za 2015 rok.
W wyniku przeprowadzonego glosowania za udzieleniem pozytywnej opinii w przedloionej
sprawie opowiedzialo siq czterech czlonk6w Komisji przy trzech gfosach wstrzymujqcych siq,
gfos6w przeciwnych nie bylo.

Opinia Komisji Rewizyjnej oraz Wniosek
orotokotu.

w sprawie absolutorium stanowiq

zalqcznik do

Ad.6

Powolanie zespolu kontrolnego Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli
Mieiskiego Tarzqdu Uslug Komunalnych i Dr6g we Wfoclawku w zakresie nadzoru nad
dziafalnoSciq Wlocfawskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiqbiorczo5ci.

Przewodniczacv Komisii Rewizvinei radnv J6zef Mazierski -poinformowal, 2e zgodnie z
planem pracy Komisji Rewizyjnej w miesiqcu czerwcu 2016 przewidziana jest do realizacji
kontrola Miejskiego Zarzqdu Uslug Komunalnych i Dr6g we Wioctawku w zakresie nadzoru
nad dziaialnolciq Wtoctawskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiqbiorczoici, w zwiazku z tym
nale2y powolai Zesp6f Kontrolny.
Do prac w zespole kontrolnym zglosili siq nastqpujqcy radni: Krzysztof Kukucki, Jarosiaw
Hupato, J6zef Mazierski, Stanislaw Krzemieniewski. Przewodniczqcym zespofu zostal radny
Krzvsztof Ku kucki.
W wyniku przeprowadzonego glosowania za w/w skladem zespotu kontrolnego cztonkowie
Komisji Rewizyjnej obecni na obradach opowiedzieli siq jednomySlnie, glos6w przeciwnych
oraz wstrzymujecych siq nie stwierdzono.
przygotuje stosowne dokumenty przeka2e je
Zesp6l Kontrolny poinformowal,
Prezydentowi Miasta oraz czlonkom Zespofu Kontrolnego Biura Rady Miasta.

ie

i

Ad.7
Sprawy bieiqce i wolne wnioski,
Radny Krzysztof Kowalski Przewodniczqcy Zespotu Kontrolnego MZOZ poinformowai, ie w
zwiqzku z kontrolE od byly siq dwa spotkania Zespotu, wszystkie sprawy i watpliwo6ci zostaly
rozwiqzane obecnie jest w trakcie sporzqdzania sprawozdania z przeprowadzonej kontroli.
Innych spraw nie zgtoszono.
Wobec wyczerpania porzqdku obrad Przewodniczqcy Komisji zakoiczyl posiedzenie.

Sporz. E.Pranik BRM.
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