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PROTOK6T NR7/2077
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIASTA WIOCIAWEK

Prowadzqcy posiedzenie: radny J6zef Mazierski

Data

i

-

Przewodniczqcy Komisji.

miejsce obrad: 19 paidziernika 2OL7 r., Urzqd Miasta Wloclawek, Zielony Rynek
11/13 Sala nr 20

Proponowany porzqdek obrad:

I,

Sprawy orga n izacyjne:
a) otwarcie ob ra d,
b) stwierdzenie quorum,
c) przy.jqcie protokolu nr 6 z dnia 22.O8.2O77 r.
d) zmiany do porzqdku obrad.
Informacja o przebiegu wykonania bud2etu miasta Wloclawek
Wieloletniej Prognozy Finansowej za lp6lrocze 2017 roku.
5- Sprawy bie2qce i wolne wnioski.

io ksztaltowaniu siQ

Ad. 1
Sprawy organizacyjno-porzqd kowe,

W

posiedzeniu, kt6remu przewodniczyl radnv J6zef Mazierski Przewodniczacv Komisii
Rewizvinel udzial wziqli czlonkowie Komisji oraz go6cie wg. listy obecno(ci stanowiacej
zalqcznik do niniejszego protokolu. O godzinie 11.:00 Przewodniczqcy Komisji otworzyl
obrady, po powitaniu czlonk6w Komisji igoici poinformowat, i2 zgodnie z listq obecno3ci w
posiedzeniu uczestniczy 7 czlonk6w Komisji, co wobec skladu wynoszQcego 8 os6b stanowi
quorum ipozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Przewodniczqcy poinformowal, i2 w Biurze Rady Miasta znajdowal siq do wglqdu protok6l Nr
6 z dnia 22 sierpnia 2017 roku, z kt6rym cztonkowie mogli siq zapoznat i wnie(i swoje uwagi.
Wobec braku uwag ze strony czlonk6w Komisji protok6t zostal przyjqty w drodze
przeprowadzonego gtosowania. Za jego przyjqciem radni opowiedzieli sig jednomy(lnie.
NastQpnie Przewodniczqcy Komisji przedstawil projekt porzqdku obrad, do kt6rego nie
wniesiono zmian i uwag. W zwiqzku z tym zaproponowany porzqdek obrad zostal uznany za
obowiAzujQcy.

Ad.2
Informacja o przebiegu wykonania budietu miasta Wloclawek i ksztattowaniu siq
Wielof etniej Prognozy Finansowej za I p6lrocze 2OL7 roku.
Wprowadzenia do Informacji dokonala Skarbnik Miasta Pani Janina Radzikowska, kt6ra
odniosta siq do gf6wnych element6w wcze6niej przekazanego materialu, informujqc, ie
dochody og6lem zostaly wykonane w 53% w tym dochody bieiqce wyniosly 55% planu.
Wydatki og6lem wykonano w 46%, a wydatki bie2Ece w 49%, natomiast wydatki majEtkowe
stanowiq 22%o planu. Powyisze wyniki spowodowaly, 2e zostala wypracowana nadwyika
operacyjna w wysokoSci ok.48 mln. zl. oraz nadwy2ka budietowa w kwocie ok. 32mln. zf.
Nadwyika bud2etowa ulegnie zmianie, poniewai najwiqcej platnoSci zostanie dokonanych w
lll ilV kwartale. Realizacja budietu przebiegala w spos6b prawidlowy i nie odbiegafa w
sposobie realizacji w por6wnaniu z latami poprzednimi.
Po zakofczonej wypowiedzi Pani Skarbnik, Przewodniczqcy J6zef Mazierski zapoznai
czlonk6w Komisji Rewizyjnej z Uchwalq Nr 76/l/20t7 Skiadu Orzekajqcego Nr.7 Regionalnej
lzby Obrachunkowej w Bydgoszczy, z dnia 20 wrze6nia 2017r. w sprawie wyra2enia opinii o
przedlo2onej przez Prezydenta Miasta Wloclawek informacji o przebiegu wykonania budietu
miasta Wioclawek za pierwsze p6trocze 2017 roku.
Radny Krzvsztof Kowalski zapytal, w jakiej wysoko(ci pozyskano Srodki unijne.
Pani Skarbnik odpowiedziala, 2e jest to kwota w granicach 2 mln.
Przewodniczacv J6zef Mazierski odni6si siq do zaplanowanych w budiecie irodk6w w
wysoko5ci 500 tys. na przebudowq budynk6w Urzedu Miasta, w ramach, kt6rych planuje siq
wykonanie parkingu wewnQtrznego wraz z zagospodarowan iem terenu przy Urzqdzie
Miasta, pytajEc jak przebiega realizacja tego zadania za I p6lrocze.
Pani Skarbnik odpowiedziala, ie w lp6troczu to zadanie nie bylo realizowane, natomiast z
tego, co wie, obecnie przygotowywana jest dokumentacja.
Wobec braku innych zgloszeri radnych do zabrania glosu w dyskusji, Przewodniczqcy J6zef
Mazierski poddat pod gfosowanie Informacjq o przebiegu wykonania bud2etu miasta
Wloclawek io ksztahowaniu siq Wieloletniej Prognozy Finansowej za lp6lrocze 2OI7 rok-.
W wyniku przeprowadzonego glosowania za wydaniem pozytywnej opinii opowiedziato siq 4
czlonk6w Komisji, przy 3 gtosach przeciwnych oraz braku glos6w wstrzymujqcych siq. W
gtosowaniu wziqlo udzial 7 czlonk6w Komisji.
Opinia stanowi zalqcznik do protokolu.
Informacja stanowi zalqcznik do protokotu.

Ad.3
Sprawy bieiqce i wolne wnioski.
W tym punkcie obrad Przewodniczacv J6zef Mazierski poinformowal czlonk6w Komisji
Rewizyjnej, 2e w sprawie przeprowadzenia czynno6ci kontrolnych w zakresie nadzoru
wfaScicielskiego Prezydenta Miasta Wioclawek nad dziaialno(ciq sp6fek prawa handlowego,
nale2y dokonai zmiany w sktadzie Zespolu Kontrolnego, poniewai radny Jacek Butawa
przebywa na zwolnieniu lekarskim do dnia 4 grudnia ZO17 roku, co uniemo2liwia Mu
wykonywanie czynnoici kontrolnych. W zwiqzku z powyiszym do pracy w zespole powolano

Przewodniczqcego Komisji Rewizyjnej radnego J6zefa Mazierskiego. Przewodniczqcy Komisji
poddaf pod glosowanie swojq kandydaturq.
W wyniku przeprowadzonego glosowania za powoianiem nowego czlonka Zespolu
kontrolnego obecni na obradach opowiedzieli siq jednomy$lnie, glos6w przeciwnych oraz
wstrzymujQcych siQ nie stwierdzono.
Wobec wyczerpania pozqdku obrad Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej radny J6zef
Mazierski poinformowat, 2e zamyka posiedzenie komisji.
Na

tym protok6l zakoficzono.

Sporz. E.P,anik BRM.
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Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Wfoclawek

Wloclawek, 19 paidziernika 2017r.
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Prezydent Miasta Wloclawka

oPrNtA NR 4/2017
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wloclawek
z dnia 19 paidziernika 2017 roku

Komisja Rewizyjna Rady Miasta, podczas obrad w dniu 19 paidziernika 2017 roku
rozpatrzyla oraz pozytywnie zaopiniowala Informacjq o przebiegu wykonania budietu
Miasta Wloclawek i ksztaltowaniu siq Wieloletniej prognozy finansowej za I p6trocze 2017
roku.
W wyniku giosowania przeprowadzonego w obecno5ci 7 cztonk6w Komisji za
wydaniem pozytywnej opinii opowiedzialo siq 5 czlonk6w Komisji, przy braku glos6w
przeciwnych oraz 2 glosach wstrzymujqcych siq.

