Protokół Nr 10/12
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18 kwietnia 2012 roku o godzinie 10:00
w świetlicy Urzędu Gminy.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu brali udział:
1. Paweł Królak

Wójt Gminy

2. Sylwester Krawczyk

Sekretarz Gminy

3. Wiesława Libera

Skarbnik Gminy

4. Bogumił Grabowski

Przewodniczący Rady Gminy

Punkt 1.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tomasz Dewille, powitał
wszystkich i stwierdził istnienie quorum.

Punkt 2.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tomasz Dewille przedstawił

porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji: Nr 1/10 z dn. 21.12.2010 r., Nr 2/11 z dn.
25.02.2011 r., Nr 3/11 z dn. 16.05.2011 r., Nr 4/11 z dn. 10.06.2011 r., Nr 5/11 z dn.
29.06.2011 r., Nr 6/11 z dn. 13.09.2011 r., Nr 7/11 z dn. 17.10.2011 r. Nr 8/12 z dn.
05.01.2012 r., Nr 9/12 z dn. 05.03.2012 r. oraz ze wspólnych posiedzeń: Nr 1 z dn.
10.01.2011 r., 2/11 z dn. 18.02.2011 r., 3/11 z dn. 24.03.2011 r., 4/11 z d. 13.05.2011 r.,
5/11 z dn. 10.11.2011 r., 6/11 z dn. 24.11.2011 r., i Nr 7/12 z dn. 08.02.2012 r.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
5. Ustalenie terminu i zakresu kontroli w zakresie wypracowania wniosku i opinii
absolutoryjnej.
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6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ponieważ nikt nie zgłosił uwag i wniosków Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie
w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.
Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za” jednogłośnie przyjęli przedstawiony
porządek posiedzenia.

Punkt 3.
Protokoły Nr 1/10 z dn. 21.12.2010 r., Nr 2/11 z dn. 25.02.2011 r., Nr 3/11 z dn. 16.05.2011 r.,
Nr 4/11 z dn. 10.06.2011 r., Nr 5/11 z dn. 29.06.2011 r., Nr 6/11 z dn. 13.09.2011 r., Nr 7/11 z
dn. 17.10.2011 r. Nr 8/12 z dn. 05.01.2012 r., Nr 9/12 z dn. 05.03.2012 r. oraz ze wspólnych
posiedzeń: Nr 1 z dn. 10.01.2011 r., 2/11 z dn. 18.02.2011 r., 3/11 z dn. 24.03.2011 r., 4/11 z d.
13.05.2011 r., 5/11 z dn. 10.11.2011 r., 6/11 z dn. 24.11.2011 r., i Nr 7/12 z dn. 08.02.2012 r.
zostały wyłożone do wglądu.
Radni do protokołów nie wnieśli uwag i protokoły w głosowaniu 5 głosami „za” zostały
przyjęte jednogłośnie.

Punkt 4.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Wiesława
Libera. Sprawozdanie otrzymali wszyscy członkowie Komisji. Sprawozdanie stanowi załącznik
nr 2 do protokołu.

Skarbnik Gminy poinformowała, że w § 0020 w podatku dochodowym od osób prawnych plan
był 21.853,00 zł a wykonanie znacznie większe 43.388,56 zł. Wyszło tak ze względu na to, że
firma Herco zaczęła płacić podatki. Skarbnik poinformowała również, że jak przychodzą zwroty
środków z funduszu sołeckiego to należy je przeznaczać na drogi, nie na inne cele. Taka jest
interpretacja Regionalnej Izby Obrachunkowej, skoro środki przyszły na wydatki majątkowe to
na takie należy je przeznaczać.

Na zapytanie odnośnie kwoty 20.075 w wydatkach budżetowych na inwestycje Skarbnik Gminy
poinformowała, że były to wydatki na odcinek kanalizacji, za takie pieniądze wykonano
odcinek.
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Na zapytanie radnego Grzegorza Stępniaka odnośnie wynagrodzeń bezosobowych Skarbnik
Gminy poinformowała, że wynagrodzenia bezosobowe są to np. umowy zlecenia, na zastępstwa,
za przeglądy obiektów.

Na stwierdzenie Jerzego Pieczątki, że za odśnieżanie dróg wydatkowanie niewiele Skarbnik
Gminy poinformowała, że istotnie, wydatki nie były duże, nie było potrzeby odśnieżania, zima
nie była sroga, jedynie wydatkowaliśmy na początku 2011 roku za odśnieżanie, na koniec 2011
roku prawie wcale nie było potrzeby odśnieżania. Na odśnieżanie wydatkowano zdecydowanie
mniej niż w 2010 roku kiedy zima była naprawdę sroga.

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że odbyło się spotkanie ze strażami, podjęte zostały
dwie decyzje niosące oszczędności: mianowicie

kierowcy będą mieli mniej płacone za

gotowość i wyjazdy oraz ma nie być żadnych przepaleń, odpaleń samochodów, ponieważ
paliwo jest bardzo drogie. Jeżeli dana jednostka w miesiącu nigdzie nie wyjechała to można
zrobić rozruch do 15 km. Oszczędności będą widoczne. Również co do ogrzewania budynków
szukamy oszczędności bo olej opałowy jest drogi. Jest firma, która oferuje paliwo alternatywne
pozyskiwane z odpadów, plastików itd. Po wygaśnięciu umowy na zakup oleju spróbujemy
zakupić może ok. 30 litrów tego paliwa, przepalimy i sprawdzimy czy u nas zdałoby to
egzamin. Na dzień dzisiejszy paliwo to jest tańsze o 1 zł od oleju opałowego.

Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille zwrócił uwagę, że opłaty telekomunikacyjne w
szkołach są różne.
Sekretarz Gminy poinformował, że opłaty internetowe i telekomunikacyjne są duże, jest też
spora różnica między szkołami. SP w Cielądzu i Gimnazjum razem mają niższe opłaty niż SP w
Sierzchowach, jest to niepokojący sygnał i na pewno kwestia ta zostanie wyjaśniona. Trzeba
szukać oszczędności, należy tę sprawę wyjaśnić.

Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille zwrócił również uwagę, że zakup opon do autobusu
szkolnego wyszedł dość drogo.
Wójt Gminy poinformował, że istotnie opony były drogie, wymieniono cztery. Zamówione były
3 miesiące wcześniej, ten autobus ma bardzo dziwny rozmiar opon, ciężko w ogóle cokolwiek
do niego znaleźć. Teraz mamy również kłopot z miską olejową, która skorodowała.
Skarbnik Gminy poinformowała, że jeśli chodzi o stołówki szkolne w większości wszyscy już
powierzają to zadanie firmom zewnętrznych, prowadzenie stołówek stało się nieopłacalne.
Należy się nad tym tematem zastanowić.
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Radny Jerzy Pieczątka zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o dowóz dzieci to mamy spore koszty,
kierowców jest dwóch i płaci się im 50-tki i 100-tki. Dwóch kierowców jeździ od 6 rano. Czy
nie można byłoby tego zorganizować tak aby jeden kierowca przywoził dzieci a drugi odwoził.
Uniknęlibyśmy kosztów.
Skarbnik Gminy poinformowała, że trzeba się nad tym zastanowić, kierowca może być na
zmianę ale musi być opiekun (może to być ktoś z nauczycieli) i wtedy nie byłoby pięćdziesiątek
i setek. Jeden kierowca mógłby jeździć rano, drugi po południu a na opiekę dać nauczyciela,
wtedy uniknęlibyśmy płacenia nadgodzin i oszczędności byłyby widoczne.
Sekretarz Gminy podziękował radnemu Pieczątce za zwrócenie uwagi na ten problem i
zapewnił, że sprawa zostanie przeanalizowana. Trzeba będzie to zorganizować.

Ponieważ nikt więcej uwag nie zgłosił Przewodniczący Komisji przystąpił do punktu 5.

Punkt 5.
Przewodniczący

Komisji

Rewizyjnej

Tomasz

Dewille

zaproponował

aby

Komisja

przeprowadziła kontrolę w zakresie wypracowania wniosku i opinii absolutoryjnej.
Zaproponował termin kontroli na dzień 24 kwietnia 2012 roku o godz. 10:00. Zaproponował aby
kontrola dotyczyła zakresu wydatkowania środków na remonty dróg (ze szczególnym
uwzględnieniem modernizacji drogi w Łaszczynie i zakupu kruszywa), nawierzchni
bitumicznych. Zaproponował również aby kontrolą objęto wykonanie i wydatkowanie środków
na wodociąg i odcinek kanalizacji.
Do zaproponowanego terminu i zakresu kontroli nikt nie zgłosił uwag, termin i zakres kontroli
zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille poprosił p. Skarbnik o przygotowanie odpowiednich
dokumentów do kontroli.
Punkt 6.
W sprawach różnych głos zabrali:
Radny Grzegorz Stępniak poinformował, że droga w Małej Wsi w stronę p. Piotra Króla
zaczyna się już rwać, kamienie wychodzą spowrotem.
Radna Iwona Machnicka poinformowała, że wieś ma pieniądze z funduszu sołeckiego, powinna
sobie kupić wywrotkę i załatać, nie wszystko robić z budżetu gminy.
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Radny Józef Pytka zgłosił, że należy puścić równiarkę na odcinku, gdzie nie ma asfaltu koło
wiaduktu.
Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że tam jest droga gminna i powiatowa, po drodze
powiatowej będzie jechać równiarka i przy okazji ma zrobić ten odcinek drogi gminnej. Jeśli
natomiast na dniach powiat tego nie zrobi to będzie jeździł p. Idzikowski.
Na zapytanie radnego Jerzego Pieczątki dlaczego gmina nie kupiła destruktu skoro inne gminy
kupiły i mają taniej Wójt Gminy poinformował, że za destrukt w Łowiczu odpowiada p. Piotr
Chojnacki. Odbyła się rozmowa, z której wynika, że w pierwszej kolejności destrukt mogą
kupować gminy, które przylegają do autostrady. Inne gminy będą mogły się starać kupić to, co
zostanie.
Radny Jerzy Pieczątka poinformował, że należy zasypać dołki na asfalcie w Łaszczynie i
Stolnikach.
Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że zakupiono worki i zostały zrobione Gułki,
Sanogoszcz, trochę w Sierzchowach i do Stolnik, ale nie wszystko. Paleta Masy w workach
kosztuje 600 zł za tonę, powiat spodziewa się drugiego transportu i przy okazji trochę będzie dla
nas żeby nie płacić za transport.
Na zapytanie radnej Iwony Machnickiej odnośnie drogi do p. Machnickiego w Cielądzu (koło p.
Lecha Owczarka) Wójt Gminy poinformował, że poszła tam równiarka i jeszcze z funduszu
sołeckiego wieś ma trochę posypać żwir żeby wywyższyć. Jednak potrzebny jest kamień,
należałoby pogłębić rów żeby były przepusty, ale to jest droga wojewódzka.
Radna Iwona Machnicka zgłosiła, że w Wisówce oświetlenie uliczne działa za krótko, na rogu
powinno się świecić do 11 w nocy.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że brakuje nam środków na ten rok
budżetowy na psy, zaplanowano 2 tys. zł na jednego psa w hotelu w Łodzi. Teraz jest 6 psów.
Potrzeba jeszcze ok. 15 tys. zł. Również p. Kowalski zrezygnował z buchty w Stolnikach,
zaplanowane były dochody 9 tys. zł i ich nie będzie. Również jeśli chodzi o Herco jest taka
sytuacja, że wcześniej zgłosili deklarację podatku od nieruchomości w czerwcu a powinni od
stycznia następnego roku. Dopatrzyli się, że za dużo, więc w tym roku ok. 50 tys. zł wpłacą
mniej. Kolejne 55 tys. zł została zmniejszona subwencja oświatowa na 2012 rok, ponieważ jest
mniej dzieci. Trzeba będzie zmniejszyć budżet – dochody, również 35 tys. zł podatek
dochodowy. Ok. 90 tys. zł trzeba będzie zmniejszyć dochody a nie ma z czego dołożyć.
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Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że odnośnie psów rozpoczniemy
kampanię adopcyjną na naszym terenie, rozwiesimy na tablicach prośbę Wójta o adopcję
naszych pupili, może ktoś adoptuje psy i gmina nie będzie miała wydatków.
Na zapytanie radnego Pieczątki odnośnie przetargu na przydomowe oczyszczalnie ścieków
Sekretarz Gminy poinformował, że odwołanie jednej z firm zostało uwzględnione przez KIO,
dlatego musimy ponownie rozpatrzeć oferty. Sprawa jest analizowana z inspektorem nadzoru i
radcą prawnym. Chcemy wybrać firmę nawet lekko droższą, ale taką, która nam zapewni
solidność wykonania oczyszczalni, dobrą jakość itp. Taką właśnie firmę wybraliśmy, cenowo
trochę droższą, ale taką, która ma dobrą opinię na rynku, inspektorzy uważają, żę jest solidna,
proponuje lepsze rozwiązania co do rozsączania, ma własne kadry i zasobu a nie
podwykonawców. Ale firma, która była tańsza się odwołała i sprawę przegraliśmy. Teraz
musimy się tak przygotować żeby nie popełnić żadnych błędów, żeby nie przegrać sprawy. To
są również straty finansowe bo są koszty procesowe, koszty radcy prawnego. Obecnie Urząd
został bez prawnika, ponieważ p. Kasia zrezygnowała. Prowadzimy rozmowy z prawnikami,
jeszcze nie wybraliśmy, zatrudnienie dobrego prawnika to są duże koszty.
Sekretarz Gminy poinformował również, że należy się zastanowić nad podniesieniem ceny
wody. Na terenie gminy ginie 50 % wody, to jest niedopuszczalne. Wpływy z opłat za wodę nie
pokrywają nawet kosztów bieżących. Cena wody musi wzrosnąć żeby uszczelnić system.
Trzeba myśleć perspektywicznie żeby mieć środki na wydatki, móc coś zrobić. Konserwatorzy
twierdzą, że taka ilość to są przecieki.
Skarbnik Gminy stwierdziła, że to nieprawda, przecieki są zawsze zgłaszane i zawsze wyjdą, to
są zwykłe kradzieże.
Radny Józef Pytka stwierdził, że należy robić kontrole.
Sekretarz Gminy poinformował również, że planuje się zrobić kotłownię w Domu Nauczyciela
tak żeby odłączyć ogrzewanie mieszkań od szkoły. Mieszkańcy powinni sami się ogrzewać.
Obecna sytuacja jest dla nas niekorzystna bo musimy ogrzewać mieszkania a tracimy na
przesyle. Jak są ferie zimowe czy w weekendy w szkołach można byłoby nie ogrzewać a jednak
musimy bo ogrzewamy również mieszkańców. Dlatego planuje się zrobić kotłownię i odłączyć
ogrzewanie mieszkań. Sugeruje się również umowę zaliczkową wstępną na część kosztów
kotłowni a potem to na poczet wykupu mieszkań, współuczestnictwo na poczet wyceny.
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Punkt 7.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął
posiedzenie Komisji o godzinie 12:30.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Protokołowała:

Tomasz Dewille

mgr Olga Kmita
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