Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy w Przewozie
w dniu 20 września 2019 r.
Przewodniczący rozpoczął posiedzenie o godzinie 8.33.
Pkt 1. Analiza informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
Radny Krzysztof Serwatka zauważył, że jest małe wykonanie dochodów z tytułu podatków
od osób prawnych. Pani Skarbnik wyjaśniła, że plan jest sporządzany w listopadzie, a w styczniu
jak złożone zostają deklaracje okazuje się, że wpływ będzie mniejszy.
Radny zasugerował również, aby firma odbierająca odpady z terenu gminy zabierała je też
z cmentarzy i od przedsiębiorców.
Radny Jarosław Borkowski zapytał dlaczego jest plan na 20 tys zł. z przeznaczeniem na
remont SUW w Lipnej skoro ta inwestycja już jest zrobiona.
Wójt wyjaśnił, że należy tam jeszcze zrobić zaplecze socjalne dla obsługującej osoby,
i że wykona to ZGK.
Komisja przyjęła informacje jednogłośnie.
Pkt 2. Omówienie projektów uchwał.
Projekt w sprawie zmiany budżetu na 2019 r omówiła z uzasadnieniem pani Skarbnik.
Wyjaśnił, że zmian dokonuje się w planie ZGK, gdzie przenosi się środki z wynagrodzenia
osobowego, a wynika to z tego, że na terenie Zakładu zamontowano monitoring i nie będzie już
umów zlecenie dla stróża. Ponad to wprowadza się też zmiany w zakresie realizacji Gminnego
Programu PiRPA. Należało również wprowadzić do budżetu środki z darowizny od Nadleśnictwa
Wymiarki w związku z zakupem węży strażackich.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Projekt w sprawie zmiany stawek dotacji przedmiotowych przedstawiła pani Skarbnik.
Wyjaśniła, że na poprzedniej sesji zmienione zostały stawki dopłat do wody. Zakład musi
więc dokonać zmian w szczegółowej kalkulacji stawek dotacji.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Projekt w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego Zarządzenia Rzecznika Dyscypliny
Finansów Publicznych o przekazaniu informacji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
przedstawiła pani Skarbnik. Wyjaśniła, że w zasadzie pismo było w tej sprawie kierowane do
Wójta, ale Przewodnicząca również je dostała tyle, że do wiadomości. RIO zaleca więc odpowiedź
w formie uchwały. Sprawa dotyczyła zarzutu w kwestii nie przeprowadzania przez gminę audytu
wewnętrznego. Jednak w gminach gdzie budżet nie przekracza 400.000,00 zł nie ma takiego
obowiązku.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.

Pkt 3. Sprawy różne.
Radny Jarosław Borkowski zapytał na jakiej podstawie wyjeżdżają wozy strażackie np. do
zorganizowania bramy weselnej dla nowożeńców.
Wójt odpowiedział, że on wydaje zgodę jako Prezes Zarządu Gminnego OSP. Lecz wyjazd
wozu strażackiego jest też zgłaszany do PSP. Takie przedsięwzięcia są organizowane dla osób
działających w straży. Są to ochotnicy, którzy służbie poświęcają swój wolny czas, narażaj życie,
można liczyć na ich pomoc przy organizacji imprez i uroczystości gminnych więc Wójt uważa,
że takie inicjatywy nie powinny być źle odbierane.
Przewodniczący zakończył o godzinie 9.40.
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