
Protokół  nr 19/2014 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu  6, 8, 12 i 14  maja  2014 roku 
  
 
 
w 

 
sali 

posiedzeń Urzędu Miejskiego  w Poniecu.
 

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 
  
1. Andrzej        Zieliński                           Przewodniczący  Komisji 

2. Małgorzata  Danielczak                         Zastępca   Przewodniczącego Komisji 

3. Jadwiga       Syrko                                  Członek  Komisji 

4. Zdzisław     Zdęga                                  Członek  Komisji 

5. Jacek          Widyński                             Burmistrz   Ponieca  

6. Marcin        Pazdaj           Sekretarz Gminy 

7. Andrzej      Przybylski          Skarbnik   Gminy 

8. Jan             Stachowiak                   Inspektor UM 

9. Jakub         Naskrętski                            Pełnomocnik Burmistrza 

10.Robert      Pisarczyk                              Kierownik GZWiK 

 

Nieobecny był radny Krzysztof Matecki.  
 

Przewodniczący Komisji Andrzej Zieliński dokonał otwarcia posiedzenia, powitał  

przybyłych członków komisji, a w ich imieniu przybyłych gości. Poinformował, że tematem 

dzisiejszego posiedzenia jest analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok 

w celu sporządzenia wniosku  o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ponieca  z tego tytułu.  

 

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski   poinformował, że budżet Gminy Poniec na 2013 rok 

został uchwalony na  Sesji Rady Miejskiej nr XXV/2012 w dniu 28 grudnia 2012 roku.  

 

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawiając wykonanie planu dochodów i 

wydatków budżetu Gminy Poniec za 2013 rok poinformował, że planowane dochody na rok 

2013 określono w uchwale budżetowej w kwocie 20.992.227,97 zł. Do końca roku 2013 

zrealizowano dochody w kwocie 20.592.434,63 zł tj. 98,10% planu – uzyskany wskaźnik 

wykonania dochodu wskazuje na realistyczność przyjętego planu i jego prawidłową 

realizację. Następnie Skarbnik Gminy przedstawił wykonanie dochodów i wydatków w 

poszczególnych działach. Omawiając wykonanie budżetu zwrócił uwagę na: 

 

1. Plan i wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i 

innych zadań zleconych ustawami.  

W budżecie Gminy na 2013 rok zaplanowano dotację na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 

2.915.163,77 zł. a zrealizowano w kwocie 2.856.668,65 zł. co stanowi 97,99% zakładanego 

planu. Dotacje były przekazywane zgodnie z przyjętym na podstawie zawiadomień planem 

natomiast różnica między planem a wykonaniem na koniec okresu sprawozdawczego wynika 

ze zwrotu dotacji niewykorzystanych. Szczegółowo przekazane dotacje są przedstawione w 

sprawozdaniu.  

 

2. Realizację wydatków Gminy Poniec. 

Planowane wydatki budżetu Gminy na rok 2013 zgodnie z §2 ust.1 uchwały budżetowej 

określono w kwocie 23.466.638,97 zł. Do końca roku 2013 zrealizowano dochody w kwocie 
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22.389.031,81 zł. tj. 95,41% planu. Skarbnik Gminy omawiając plan wydatków przedstawił 

wykonanie inwestycji jednorocznych: 

- Przebudowa chodnika w Bączylesie; 

- Przebudowa odcinka chodnika w Czarkowie; 

- Przebudowa chodnika w Grodzisku; 

- Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Rokosowie, Sarbinowie i Zawadzie; 

- Przebudowa drogi gminnej w Dzięczynie w kierunku Sowin, w Sarbinowie; 

- Przebudowa ulicy Prusa i części ulicy Sienkiewicza w Poniecu; 

- Wykup gruntów; 

- Dofinansowanie dla OSP Łęka Wielka zakupu motopompy do wody zanieczyszczonej; 

- Wykonanie monitoringu Ponieca Etap II; 

- Wykup budynków poszpitalnych; 

- Budowa Wiejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Miechcinie; 

- Urządzenie placu zabaw w parku miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu; 

- Budowa oświetlenia na osiedlu „Berlinek”; 

- Dotacja na zakup inwestycyjny kosiarki bijakowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, 

Mieszkaniowej w Poniecu; 

- Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki, Rekreacji w Poniecu na zakup 

samochodu dostawczego do obsługi świetlic wiejskich; 

 

Wszystkie zaplanowane w 2013 roku inwestycje jednoroczne zostały wykonane w całości.  

 

3. Realizacja wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych w roku 2013. 

-  Zadanie nr 1 Budowa trasy turystycznej Poniec – Janiszewo. 

Budowa trasy turystycznej została rozpoczęta w roku 2012 i zakończona w 2013. Założone 

cele zostały osiągnięte. Inwestycja jest dofinansowana środkami z Unii Europejskiej w 

kwocie 462.583 zł.  

- Zadanie nr 2 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej – 

oczyszczanie ścieków. 

Inwestycja została rozpoczęta w roku 2011. Na rok 2013 nie zaplanowano nakładów, ale 

zostało zakończone postępowanie przetargowe i została podpisana umowa na realizację. 

Zadanie to ma być zrealizowane do końca roku 2014. Na realizację zadania została przyznana 

Gminie pomoc finansowa ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.778.479 zł. i do tej 

wysokości planowane jest zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie W BGK. W 

celu wykonania zadania jego część planuje się również pokryć pożyczką z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  

- Zadanie nr 3 Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom 

poszpitalnym poprzez stworzenie Przedszkola Samorządowego w Poniecu. 

Realizację zadania rozpoczęto w 2011 roku. Zaplanowane wykonanie na rok 2013 udało się 

wykonać 94,62%. Zakończenie zadania planuje się w roku 2014. Inwestycja jest realizowana 

z wieloletniej pożyczki zaciągniętej w ramach inicjatywy „Jessica” w BGK w Warszawie. 

- Zadanie nr 4 Budowa hali widowiskowo sportowej w Poniecu. 

Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2005. Na rok 2013 zostały zaplanowane nakłady w 

wysokości 200.000 zł., jednak z powodu przeciągającej się procedury przetargowej udało się 

je wykonać tylko w 39,52%. W większości zadanie ma zostać zrealizowane w latach 2014-

2015. 

- Zadanie 5 Przebudowa nawierzchni rynku w Poniecu. 

Zadanie rozpoczęto w roku 2011, w roku 2013 zaplanowane nakłady zostały wykonane 

prawie w całości. Ze względu na duże obciążenie finansowe Gminy dalsze nakłady na to 

zadanie będą zaplanowane w latach 2016-2018.  
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4. Dotacje pozostałe. 

W ramach wydatków budżetowych roku 2013 Gmina udzieliła dotacji przedmiotowych i 

podmiotowych na realizację swoich zadań innym jednostkom samorządu terytorialnego, 

swoim jednostkom organizacyjnym, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Szczegółowy wykaz dotacji jest 

przedstawiony w sprawozdaniu. Wszystkie zaplanowane dotacje zostały przekazane zgodnie 

z zawartymi umowami i porozumieniami. Ponadto Gmina wpłaciła na rzecz Izb Rolniczych 

2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Skarbnik Gminy poinformował, że przychody 

budżetu stanowiły wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 970.267,17 zł. i dwie pożyczki: 

- Pożyczka w kwocie 454.781,07 zł. na budowę trasy turystycznej Poniec – Janiszewo. 

- Pożyczka w kwocie 1.842.865,08 zł. zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w roku 

2014 na dokończenie zadania jakim jest  nadanie nowych funkcji budynkom poszpitalnym 

poprzez  adaptację na Przedszkole Samorządowe. 

Rozchody stanowią spłaty dotychczas zaciągniętych pożyczek. Rozliczenie spłaty pożyczek 

jest przedstawione w sprawozdaniu.  

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Zieliński podziękował Skarbnikowi za wnikliwe 

przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013 i zwrócił się z prośbą do 

członków Komisji o dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem. 

 

Na zadane pytanie  dotyczące   małego wykorzystania środków przeznaczonych na likwidację 

azbestu wyjaśnień udzielił inspektor  UM Jan Stachowiak. informując, że w budżecie gminy 

była zaplanowana kwota 10.000 zł. na likwidację wyrobów zawierających azbest. Koszty 

usuwania wyrobów azbestowych w naszej Gminie wyniosły 15.555,89 zł. Ze środków 

gminnych wydatkowano 2.333,38 zł., a ze środków Naczelnego i Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano kwotę 13.222,51 zł. Mieszkańcy 

złożyli 18 wniosków i wszystkie zostały zrealizowane. 

 

Komisja zapoznała się z treścią  uchwały Nr SO-0954/19/12/Ln/2014  Składu Orzekającego  

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia  

opinii  o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Poniec za 2013 rok.  

 

Członkowie komisji  w  dyskusji ustalili  następujące tematy do przeanalizowania na 

następnych  posiedzeniach : 

 

1. Przebieg postępowania przy wykonaniu następujących inwestycji:  

    - budowa chodnika w Czarkowie, 

    - budowa Wiejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Miechcinie, 

    - przebudowa ulicy Prusa i części ulicy Sienkiewicza, 

    - budowa trasy turystycznej Poniec – Janiszewo. 

 

2.  Dotacja otrzymana na budowę trasy turystycznej Poniec – Janiszewo. 

 

3/ Dotacja wydatkowana na spółki wodne. 

       

4/ Funkcjonowanie świetlic środowiskowych w gminie. 

   

5/ Realizacja planu zatrudnienia i wynagrodzenia w Gminnym Zakładzie Wodociągów i   

    Kanalizacji.     
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Ustalono termin  posiedzenia  Komisji Rewizyjnej   na dzień  8 i 12 maja  2014 roku o 

godz. 12
00

. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Zieliński dokonał otwarcia posiedzenia w dniu 8 maja o 

godzinie 12, powitał przybyłych członków komisji i gości. Poinformował, że na dzisiejszym 

posiedzeniu komisja  przeanalizuje   tematy  ustalone na poprzednim posiedzeniu.  

 

1. Funkcjonowanie świetlic środowiskowych w gminie. 

 

Pełnomocnik Burmistrza Jakub Naskrętski przedstawił informację dotyczącą działania 

świetlic środowiskowych w Gminie Poniec. Z przedstawionej informacji wynika, że w 2013 

roku działało 6 świetlic środowiskowych w: Łęce Wielkiej, Żytowiecku, Rokosowie, 

Szurkowie, Sarbinowie i w Poniecu. Zajęcia w świetlicach odbywają się dwa razy w tygodniu 

po 3 godziny, na których dzieci otrzymują posiłek (drożdżówka, pizzerka, ciepła herbata oraz 

owoc). Opiekunki podczas pracy z dziećmi starają się uwzględniać ich potrzeby, oczekiwania 

i zainteresowania. Udzielają pomocy w nauce, pomagają rozwiązywać problemy oraz 

współpracują z rodzicami. Podczas zajęć organizowane są konkursy, olimpiady oraz quizy. 

Na świetlice środowiskowe zamówiono prenumeratę miesięcznika „Hobby” oraz „Hobby 

Extra”, znaleźć w nich można wiele ciekawych pomysłów i gotowych szablonów 

plastycznych pozwalających rozwijać wyobraźnię oraz kreatywne myślenie. Często dla 

uczestników świetlic środowiskowe organizowane są wycieczki do : kina („Ratujemy 

Mikołaja”, „Skubani”, „Muppety: Poza Prawem”), na kręgielnię, do parku linowego. Z okazji 

świąt Bożonarodzeniowych oraz Wielkanocnych dzieci otrzymują słodkie upominki. Jedna z 

opiekunek, na Facebook’u prowadzi fanpage naszych świetlic środowiskowych. Są tam 

umieszczane zdjęcia z zajęć, prace dzieci oraz ważne zmiany i informacje dla rodziców. 

Szczegółowa informacja o pracy świetlic środowiskowych stanowi załącznik do protokołu.  

 

W dyskusji  członkowie komisji poruszyli następujące sprawy: 

 

1. Radna Małgorzata Danielczak: 

- sposobu zakupu posiłków dla dzieci w przypadku zróżnicowanej frekwencji, 

- czy istnieje możliwość wprowadzenia zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu świetlic  

   poprzez umożliwienie uczestnictwa uczniów nieco starszych,  

 

2. Przewodniczący Komisji Andrzej Zieliński zwrócił się z zapytaniem: 

- czy w każdej świetlicy jest prowadzony dzienniczek frekwencji i zajęć zgodnie z   

   opracowanym wcześniej programem oraz w jakich miesiącach są prowadzone zajęcia w  

   świetlicach środowiskowych, 

-  ile ogółem dzieci uczęszcza do poszczególnych świetlic, 

-  wykorzystanie środków na funkcjonowanie świetlic środowiskowych, 

-  w jakich lokalach w poszczególnych wsiach funkcjonują świetlice środowiskowe. 

 

Pełnomocnik Burmistrza Jakub Naskrętski udzielając wyjaśnień na poruszone kwestie 

m.in. poinformował, że: 

1. świetlice środowiskowe działają tak jak jest rok szkolny, czyli od października do końca 

maja. Zostały zakupione nowe gry dla uatrakcyjnienia zajęć organizowanych w ramach 

świetlic środowiskowych oraz są organizowane wycieczki do kina, na łyżwy itp. Między 

świetlicami występuje wymiana gier. Zajęcia w świetlicach mają na celu zapełnienie wolnego 

czasu uczniom, pomocy w odrobieniu zadań domowych. Dzieci pomagają sobie wzajemnie. 
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W przypadku wystąpienia trudności dzieci korzystają z pomocy opiekunki świetlicowej. Na 

zajęciach dzieci grają w piłkę, siatkówkę oraz organizowane są inne konkurencje wyścigowe i 

grupowe. Dużo czasu opiekunki poświęcają na zajęcia plastyczne, które wywołują wiele 

emocji. Każde dziecko czyni usilne starania by jego pomysł i wysiłek był najlepszy. 

2. na wyżywienie jednego dziecka podczas zajęć przeznaczana jest kwota 2,50 zł dziennie. Na 

zakup żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych w bieżącym roku 

szkolnym została przeznaczona kwota 8.500 zł. Prowadzone zajęcia w świetlicach nie są 

obowiązkowe, dlatego liczba dzieci uczęszczających do świetlic codziennie jest inna.  

 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński udzielając wyjaśnień na poruszone kwestie 

poinformował, że: 

- wyjaśnienia wymaga sprawa czy opiekunki zatrudnione w świetlicach mogą prowadzić 

zajęcia z młodzieżą gimnazjalną. Trudniejsza do prowadzenia jest zróżnicowana grupa 

wiekowa,  

- wydatkowanie środków na funkcjonowanie świetlic musi być zgodne z uchwalonym przez 

radę programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,  

- zostanie przygotowana informacja dotycząca frekwencji uczniów w poszczególnych wsiach  

  oraz ujednolicony dzienniczek prowadzonych zajęć z uwzględnieniem frekwencji. 

 

 

2. Dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Poniecu i Spółki Drenarskiej Bogdanki na  

    dofinansowanie działalności. 

 

Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/195/20 z dnia 27 grudnia 2012 

roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy dla spółek 

wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 

 

Plan wydatków na 2013 rok na dotację do spółek wodnych wynosił 20.000 zł. Spółka Wodna 

w Bogdankach wykonała odmulenie odcinka rowu melioracyjnego. Wartość wykonanych 

prac wynosił 3.450,15 zł. Otrzymana dotacja 1.500 zł. 

 

Gminna Spółka Wodna w Poniecu otrzymała dotację w kwocie 18.500 zł. na dofinansowanie 

wykonania prac konserwacyjnych urządzeń melioracji. Gminna Spółka Wodna w 2013 roku 

Poniecu wykonała prace na urządzeniach melioracyjnych o ogólnej wartości w kwocie 

37.921,51 zł. w następujących miejscowościach: 

     

Miejscowość 
Wartość 

zadania 

Wartość wyk. 

prac 
Kwota dotacji % 

Łęka Mała 543,66  2 092,84  1046,42 50,00 

Teodozewo 1 003,68  2 129,13  1064,57 50,00 

Grodzisko 147,60  2 189,40  1094,7 50,00 

Drzewce 2 244,75  2 244,75  1122,37 50,00 

Rokosowo 3 013,50  3 013,50  1506,75 50,00 

Szurkowo 6 352,95  6 352,95  3176,47 50,00 

Poniec 6 328,35  6 328,35  3164,17 50,00 

Zawada 738,00  738,00  369 50,00 
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Żytowiecko 2 398,50  2 398,50  1199,25 50,00 

Łęka Wielka 934,80  2 926,17  1463,1 50,00 

Sarbinowo 1 051,65  1 051,65  525,83 50,00 

Dzięczyna 2 232,45  2 232,45  1116,2 50,00 

Poniec Rów Polski 4 223,82  4 223,82  1651,17 39,09 

  37 921,51  18 500,00  48,78 

 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Zdzisław Zdęga zwrócił się z zapytaniem, jakie winny być spełnione warunki w celu 

otrzymania dotacji na działalność spółek wodnych oraz czy będą wykonywane prace na 

Rowie Czarkowskim. Jak przedstawiają się przygotowania do budowy zbiornika retencyjnego 

w Rokosowie. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Zieliński zwrócił się z pytaniem, jaka jest wysokość 

odpłatności na rzecz spółek wodnych w gminie. 

 

Radna Małgorzata Danielczak poinformowała, że w spółkach wodnych brak aktualnego 

wykazu gruntów. 

 

Inspektor UM Jan Stachowiak udzielając wyjaśnień na poruszone kwestie poinformował, 

że w związku z ochroną danych  występują trudności z otrzymaniem aktualnego wykazu 

gruntów. Dobrze byłoby gdyby rolnicy sami dostarczyli aktualny wykaz gruntów.  Wysokość 

składki na rzecz spółek wodnych w poszczególnych wsiach jest różna, od 1 ha wynosi od 5 do 

20 złotych. W Gminnej Spółce każda miejscowość posiada swój „budżet”. Warunkiem 

otrzymania dotacji m.in. jest złożenie wniosku do końca marca i wykonanie prac do końca 

listopada danego roku kalendarzowego. 

 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński poinformował, że prace przygotowawcze do budowy 

zbiornika nie posuwają  się do przodu   z uwagi na brak środków. Natomiast prace przy rowie 

Czarkowskim są realizowane w miarę możliwości finansowych. Od trzech lat brakuje 

środków na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych na tzw. akcję  „rowy” 

 

Ponadto komisja zapoznała się ze szczegółowym zestawieniem wydatków spółek w 2013 

roku, które stanowi załącznik do protokołu. Komisja zapoznała się również z fakturami i 

rozliczeniem rzeczowo-finansowym wydatkowania dotacji przekazanej przez gminę na rzecz 

Spółki Drenarskiej Bogdanki i Gminnej Spółki Wodnej w Poniecu. 

 

3. Dotacja otrzymana na budowę trasy turystycznej Poniec – Janiszewo.  

 

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski poinformował, że dnia 7 listopada 2012 roku został 

złożony wniosek o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej ze środków Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior w 

Lesznie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. 
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Na budowę trasy turystycznej zaciągnięta została pożyczka z Banku Gospodarstwa 

Krajowego na realizację tego zadania w kwocie 454.781,07 zł.. Otrzymana dotacja została 

przekazana do Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę pożyczki zaciągniętej na realizację   

budowy ścieżki rowerowej  Poniec – Janiszewo. 

 

4. Plan i realizacji zatrudnienia  pracowników  i ich wynagradzania w Gminnym  

   Zakładzie  Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Zieliński dokonał otwarcia posiedzenia w dniu 12 maja 

2014 roku o godzinie 12
00

 poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu będzie omawiany 

temat realizacja planu zatrudnienia i wynagrodzenia w Gminnym Zakładzie Wodociągów i 

Kanalizacji. Poinformował, że przy analizie planu wydatków (strona 30 sprawozdania) 

Komisja zauważyła w wierszu drugim, jeżeli chodzi o koszty GZWiK w Drzewcach to plan 

wynagrodzeń i z tego tytułu pochodnych kwota 604.242,00 zł. natomiast wykonanie w 

ubiegłym roku wynosiło 391.670,41 zł. Dlatego komisja poprosiła o wyjaśnienie przyczyn tak 

niskiego wykonania planu wynagrodzenia. O przedstawienie tego zagadnienia poprosił 

Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w 

Drzewcach. 

 

Kierownik GZWiK Robert Pisarczyk udzielając wyjaśnień odnośnie planem 

wynagrodzenia a wykonaniem za rok 2013 poinformował, że różnica w kwocie 140.486,19 zł. 

wynika z choroby i leczenia po wypadku w pracy jednego pracownika, zwolnienia 

chorobowego, urlopu macierzyńskiego pracownicy oraz odejścia jednego z pracowników na 

świadczenie przedemerytalne. Wynagrodzenie tego pracownika było uwzględnione przy 

składaniu planu finansowego gdyż dopiero z końcem roku 2012 poinformował o swojej 

decyzji. W jego miejsce miał zostać przyjęty nowy pracownik Ponadto w planie było 

uwzględnione wynagrodzenie dla jeszcze jednego pracownika, który miał zostać zatrudniony 

już w 2012 roku. Powstała różnica w kwocie 140.486,19 zł. wynikająca  z następujących 

danych:  

      Niewykorzystana średnia kwota wynagrodzenia 

 

1. Planowany etat       37.000 zł 

2. Roczna choroba pracownika    30.000 zł. 

3. Odejście pracownika na emeryturę w marcu   33.750 zł. 

4. Półroczna choroba pracownika     32.603 zł. 

5. Pozostała różnica wynika z wynagrodzenia dotyczącego planowanych a   

    niewykorzystanych nadgodzin. 

 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński udzielając wyjaśnień, że sytuacja finansowa nie 

pozwalała na zatrudnienie pracownika.  

 

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski poinformował, że w przypadku zawyżonego planu 

wynagrodzeń występuje mniejsza nadwyżka środków obrotowych. Wysokość planu 

wynagrodzeń ma wpływ na wysokość stawki  za 1 m3 wody 

 

Kierownik GZWiK Robert Pisarczyk poinformował, że obecna wysokość stawki wody nie 

pozwala na prowadzenie inwestycji. Zwiększony pobór wody przez Spółkę Łagrom 

przyczynia się do poprawy kondycji finansowej zakładu. Ponadto przeprowadził rozmowę z 

Dyrektorem Technicznym Zakładu Przetwórstwa Pudliszki. Zakład ten jest zainteresowany 

poborem wody 4.000 m
3
 na dobę,  a wydajność ujęcia wynosi 3.200 m

3
. Tak wysoki pobór 
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wody może mieć niekorzystny wpływ na dostarczenie wody do wiosek najdalej 

usytuowanych. Dlatego nie została podpisana żadna umowa z Zakładem Przetwórstwa 

Pudliszki,  niemniej jednak przez okres kilku dni zostanie przeprowadzona próba zwiększonej 

ilości wody. 

 

Komisja przyjęła wyjaśnienia Kierownik GZWiK w temacie powstałej różnicy w kwocie 

140.486,19 zł. tj. między planem wynagrodzenia, który wynosi 443.525 zł. a jego 

wykonaniem 303.038,81 zł. 

W dyskusji członkowie komisji zwrócili uwagę na zawyżenie planu wynagrodzeń Gminnego 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach na bieżący 2014 rok. 

 

4. Realizacja wybranych inwestycji. 

 

Komisja przystępując do prac nad tym zagadnieniem zapoznała się z dokumentacją 

techniczną,  przetargową i dokumentacją księgową niżej wymienionych zadań: 

 

 - budowa trasy turystycznej Poniec - Janiszewo. 

Inwestycja została wykonana zgodnie z przyjętą dokumentacja techniczną. Wyboru 

wykonawcy dokonano na podstawie przetargu nieograniczonego spośród dwóch oferentów. 

 

Prace zostały wykonane prawidłowo i w planowanym terminie. Komisja stwierdziła. że koszt 

całkowity zadania wyniósł 1.110.459,76 zł. z czego 462.583.- zł. ma stanowić  

dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Dofinansowanie zostało przyznane umową z 

Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach działania " Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju", w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-

2013 zawartą dnia 7 czerwca 2013r. Po zakończeniu  inwestycji został złożony wniosek o 

płatność.  

Na dzień obrad Komisji Gmina posiadała informację o przekazaniu  przyznanego 

dofinansowania w całości. 

 

- budowa Wiejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Miechcinie. 

Obiekt został wykonany zgodnie z opracowaną dokumentacją. Wykonawca wyłoniony został 

na podstawie przedłożonej oferty wykonania. (Ustawa o zamówieniach publicznych nie miała 

zastosowania ze względu na wartość robót). Komisja stwierdza, ze prace zostały wykonane 

prawidłowo. Wartość inwestycji zamknęła się kwotą 89.998,23 zł. 

 

- przebudowa odcinka chodnika w Czarkowie. 

Obiekt został wykonany zgodnie z opracowaną dokumentacją. Do potencjalnych 

wykonawców złożone zostało zapytanie ofertowe. Na podstawie złożonych trzech ofert 

dokonano wyboru wykonawcy oferującego najniższą cenę wykonania. Inwestycja została 

wykonana be z zastrzeżeń za kwotę 32.103,06 zł. 

 

- przebudowa ul. Prusa i części ul. Sienkiewicza w Poniecu. 

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, do 

którego przystąpiło 12 oferentów. Ze złożonych ofert wybrano najkorzystniejsza cenowo. 

Prace zostały wykonane zgodnie z przyjętą dokumentacją techniczną i terminowo za kwotę 

243.256,23 zł.  

 

Komisja, analizując sprawozdania RB-30S stwierdziła, że w samorządowych zakładach 

budżetowych nie wystąpiła nadwyżka środków obrotowych za rok 2013. 
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Na podstawie dokumentów badanych w trakcie prac  nad wnioskiem, komisja nie stwierdziła  

naruszenia dyscypliny finansów publicznych podczas wykonywania budżetu 2013 roku.  

 

Rozpatrując sprawozdanie finansowe gminy Poniec za 2013 rok komisja porównała stany 

kont syntetycznych z ewidencji księgowej budżetu z pozycjami wykazanymi w bilansie z 

wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie stwierdzając niezgodności w  

badanym zakresie. 

 

Komisja rozpatrzyła przedłożoną informację o stanie mienia komunalnego gminy Poniec  

na dzień 31 grudnia 2013 roku i uznała ją za spełniającą wymogi ustawy o finansach 

publicznych i wystarczającą. 

 

Przewodniczący Komisji  przeprowadził, głosowanie, w którym  „za” sporządzeniem 

wniosku o udzielenie absolutorium  Burmistrzowi Ponieca głosowało  4  członków  komisji.  

Sporządzony wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Podpisy członków: 

 

Zieliński Andrzej                              ________________ 

Danielczak Małgorzata                   ________________ 

Matecki Krzysztof                             ________________ 

Syrko Jadwiga                                  ________________ 

Zdęga Zdzisław                   ________________ 
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