RADA GMirtY FSARY

42-512 Psary, ul Malinowicka 4
ROIV-0063-3-11/08

Protoko) Nr 27/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 17 listopada 2008r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyio si? w Urz?dzie Gminy w Psarach. Rozpoczejo si?
o godz. 14:30 i trwalo do godz. 15.30.
W posiedzeniu uczestniczylo 5 czlonkow Komisji:
1.

Pan Jacek Gwozdz

-

Przewodniczacy Komisji,

2.

Pan Remigiusz Olesinski

-

Czlonek Komisji,

3.

Pani Teresa Kosmala- Gasior

-

Czlonek Komisji,

4.

Pani Matgorzata Sobieraj

-

Czlonek Komisji,

5.

Pani Malgorzata Pasek

-

Czlonek Komisji.

oraz

Pani Justyna Majer

-

Sekretarz Gminy,

Pani Joanna Przybylek

-

Skarbnik Gminy.

Posiedzenie prowadzil Pan Jacek Gwozdz - Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej, ktory

powitat zebranych gosci, a nastepnie przedstawil porzadek posiedzenia, ktory przewidywal:
1.

Realizacja uchwal od pazdziernika 2007r. do pazdziernika 2008r.

2.

Analiza zadtuzenia Gminy.

3.

Przygotowanie do zimowego utrzymania drog.

4.

Sprawy biezace.

Adi.

Przewodniczacy Komisji - Pan Jacek Gwozdz poinformowal, iz wszyscy czlonkowie
Komisji otrzymali informacj? dotycza,ca_ realizacji uchwal. Zostaly wyszczegolnione wszystkie

uchwaly Rady Gminy, ktore byly podejmowane. Przewodnicza_cy Komisji Rewizyjnej - Jacek
Gwozdz oznajmil, iz nie ma pytan i uwag do przedstawionego materialu. Material odnosnie

realizacji uchwal zostal szczegotowo przygotowany. Zapytal, czy radni maja_pytania.
Pani Malgorzata Sobieraj nadmienita, iz material zostal przygotowany, wyjasniony

1

w

sposob

wyczerpujacy.

Wobec

braku

pytari,

Komisja

Rewizyjna

przyj?la

informacj?

w sprawie realizacji uchwal Rady Gminy.
Ad.2,

Przewodniczapy Komisji Rewizyjnej - Jacek Gwozdz przedstawil informacj?, iz na dzien
dzisiejszy gmina ma zacia£ni?tych 6 kredytow. Zostalo wyjasnione na co zostaty zaciijgniete

i spozytkowane kredyty, wyszczegolnione kwoty od zaciqgnietych kredytow oraz informacja ile
zostalo do splacenia. Przewodnicza_cy Komisji przystapif do omowienia tematu. Zapytal, jak
wyglada sytuacja termomodernizacji budynku w Grodkowie.

Pani Skarbnik - Joanna Przybylek wyjasnila, iz kredyt ten i naste_pny zamyka si?
w tym roku. Po wplaceniu raty pazdziernikowej, pozostaje jeszcze do splacenia 58 333 zl. jednego
i drugiego kredytu.

Przewodnicza^cy Komisji zapytal, czy ta kwota zostanie zaplacona w listopadzie.
Pani Skarbnik odpowiedziala, iz zostanie zaptacona polowa kwoty. Do konca roku
,,schodzimy z dwoch kredytow".

Przewodnicz^cy Komisji Rewizyjnej oznajmit, iz w listopadzie i grudniu zostanie zamkni^ty
ten kredyt. Kolejny punkt to budowa chodnikow w Psarach. Kredyt wynosi 360 tys zl.
Pani Skarbnik objasnita, iz polowa kredytu konczy si? w tym roku (30 000 zl. - 2 raty po
15 000 zl.). Pozostaje do zaplacenia druga polowa kwoty, czyli 180 tys zl. w roku 2009.

Przewodniczacy Komisji zapytal, czy kwota 180 tys zl. obnizy si? do 2009r. i czy b?dzie
rozbite na 12 miesieey.

Pani Skarbnik - Joanna Przybylek poinformowala, iz w 2009r. zostanie kredyt zamknie_ty.
Kolejny punkt to kredyt z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego na stacj? uzdatniania
wody w Malinowicach. Przewodniczacy Komisji przedstawil, iz w listopadzie i grudniu zostanie
wplacona kwota 44 000 zl.

Pani Skarbnik dodala, iz pozostala kwota jest rozbita na 2 lata, czyli 2009 - 2010.
Pani Malgorzata Sobieraj zapytata, czy kwota jest placona ratami, czy jednorazowo.

Pani Skarbnik odpowiedziala, ze kwota jest ptacona ratami, miesi?cznie.

Nast?pny punkt to pozyczka na termomoizolacj? przedszkola. Przewodniczacy Komisji nadmienil,
iz do konca roku zostanie spiacone 9 500 zl., w 2009r. - 57 300 zl., w 2010r.
Pani Skarbnik - Joanna Przybylek objasnila, iz jezeli kredyt zostanie sptacony w 46 - 47%

pozyczki, to musi bye rozpisany na calosc. Dodala, ze trzeba wziac pod uwag?, ze kwota 57 000 zl.
b?dzie umorzona.

Kolejny

punkt

to

kredyt

z

Banku

Spoldzielczego

-

1.

100 000,00

zl.

Pani Skarbnik wyjasnila, iz kredyt jest rozpisany na 3 lata. Zostal zaci^gni^ty w 2008r., nie

bylo go na rozchodach, to sptata zaczyna si? od stycznia 2009r.
Przewodniczqcy Komisji zapytal, czy kredyt zostanie umorzony.
Pani Skarbnik - Joanna Przybylek odpowiedziata, ze kwota nie zostanie umorzona,
poniewaz jest to kredyt, a przy kredytach nie ma umorzen.

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Jacek Gwozdz poinformowal, iz 2010r. zostanie
tylko kredyt z oczyszczalni sciekow.

Pani Skarbnik uzupelnita, iz jezeli nie b?dzie zaciaj>anych nowych kredytow. Nadmienita, iz
na koniec 2008r. stan zadtuzenia tj. 2. 461 267,00 zl. Pani Skarbnik dodala, iz jezeli gmina nie
zaciajrnie kredytow to nie nie wykona. Uzupelnita, iz w momencie podpisania umowy na
finansowanie przedszkola w Strzyzowicach, to mozna kredyt zdjac i przekazac. Musi bye jednak
umowa. Na dzieii dzisiejszy to co jest w planie budzetu (kredyty w kwocie 8. 129 000,00 zl.) jest

przeznaczone na zabezpieczenie projektow unijnych. Gmina nie ma jeszcze umow, projekty czekaja^
na ocen? merytoryczna^. Pani Skarbnik uzupelnita, iz bez planowanego zadluzenia nie si? nie zrobt.
Dodata, ze na planowane 4. 507 000,00 zt. kredytow jest wziete 1. 100 000,00 zl. + pozyczka
z WFOS. Nadmienila, ze przedszkole i most jest wykonany bez kredytow. Pani skarbnik oznajmila,
iz przetarg na wodociqg zostat uniewazniony. Procedura zaczyna si? od poczaticu.
Na posiedzenie Komisji Rewizyjnej dotaczyta Pani Malgorzata Pasek.

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej zapytal, co b?dzie jezeli gmina nie skonczy procedury
do konca roku.

Pani Skarbnik odpowiedziala, iz pienia^dze, ktore b?d^ nie wykorzystane, to rundusze

przejda^ na nadwyzk? budzetowa.. Trzeba starac si? od nowa o te fundusze. Uzupetnila, iz firma
ktora wyznacza dwukrotnie wyzsza^ stawk?, twierdzi ze jest najlepsza i powinna wygrac przetarg.
Firma ta, nie uj?ta w harmonogramie podstawowego zatozenia gminy, mianowicie zrealizowame
kwoty 1. 200 000,00 zt. do konca roku.

Pani Malgorzata Pasek zapytata, co b?dzie w przypadku, gdy ta sama firma zgtosi si? do
przetargu.

Pani

Skarbnik odpowiedziala,

iz nie jest w stanie odpowiedziec na to pytanie.

W projekcie tegorocznego budzetu jest wpisany wodociqg, ale zatozenie jest takie, ze on musi
zostac wybudowany. Starostwo wykonuje projekt na chodnik i byloby bezsensem by gmina pozniej
wykonywala wodoci^g. Pani Skarbnik nadmienila, iz jest zapewnienie Skarbnik o jej poparciu,
zabezpieczeniu srodkow na nadwyzce budzetowej. Procedura musi zacza_c si? od nowa.
Pani Malgorzata Pasek zapytata, czy byla delegacja pracownikow w Warszawie.

Pani Skarbnik wyjasnila, iz ta sytuacja bylaby w przypadku, gdy trzeba by bylo odrzucic
wszystkie protesty, podpisad umow? i w momencie odwolania od umowy jechac do Warszawy.

Procedxira uniemozliwia realizacj? zadania, czas wykonania inwestycji.
Pani Malgorzata Pasek oznajmifa, iz gmina wybiera firm?, ktora jest najkorzystniejsza.
Przewodnicza.cy Komisji zapytal, czy sa^ pytania do przedstawionego tematu. Wobec braku
pytan przystapiono do omawiania kolejnego tematu.
Ad.3.

Przewodniczaey Komisji Rewizyjnej - Jacek Gwozdz poinformowal, iz w budzecie gminy
zostala zabezpieczona kwota 85 tys zl. netto na akcj? ,,zima". Zapytal, czy Pan Michniewski
w dalszym ciaj>u bedzie obshigiwal gmin?.
Pani Skarbnik potwierdzila.
Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej zapytal radnych czy sa,pytania.
Wobec wyczerpania tematu Przewodniczacy Komisji zakoriczyl obrady.

Kolejne posiedzenie Komisji zaplanowano na dzieii 12.XII.2008r, godz. 14:30. Na tym posiedzenie
zakonczono.

Podpisv czlonkow Kotnisii:
1.

Pan Jacek Gwozdz

2.

Pan Remigiusz Olesiiiski

3.

Pani Teresa Kosmala - Gasior

4.

Pani Malgorzata Sobieraj

5.

Pani Malgorzata Pasek

Protokot sporzajdzila:
Katarzyna Mucha

