
Protok61 Nr 9/2011 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 


w dniu 29 listopada 2011 r. 


Posledzenie rozpocz~to 0 godz. 16.00 

Lista obecnosci i porzqdek obrad stanowiq zalqcznik do protokolu. 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyla Inspektor Pani Renata Lubiarz. 

Przewodniczqcy Komisji poinformowal , i.e na dzisiejszym posiedzeniu opr6cz 

om6wienia informacji 0 przebiegu wykonania budi.etu Gminy Toszek za I-sze 

p61rocze 2011 r . odb~dzie si~ podsumowanie kontroli prawidlowosci wykonania 

inwestycj i budowy szatni dla KS Zamkowiec. 

Czlonkowie Komisji jednoglosnie zaakceptowali w/w propozycj~. 


Ad.1 
Czlonkowie Komisji Rewi zyjnej kolejno omawiali wykonanie dochod6w oraz 

wydatk6w za I-sze p6hocze w kai.dym dziale klasyfikacji budzetowej. 

Dodatkowych informacji udzielala Pani Renata Lubiarz . 

Zapoznali si~ r6wniei. z przygotowanymi wyjasnieniami dotyczqcymi : 

- wydatk6w poniesionych na wykonanie operat6w szacunkowych 

- wplywu srodk6w z oplaty targowej na przykladzie jednego miesiqca z 


podzialem na stoiska i zwiqzanqz nimi wysokosci q oplaty 
- koszt6w utrzymania targowiska 
Nast~pnie przeanalizowano ksztaltowanie si~ Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na dzien 30 czerwca 2011 r. oraz stan realizacji wieloletnich 
przedsi~wzi~6. 
Po wyczerpaniu dyskusj i nad wykonaniem budi.etu Gminy Toszek za I-sze 
p61rocze 20 II - Przewodniczqcy Komisji podzi~kowal Pani Lubiarz za 
udzielone infonnacje i wyjasnienia. 

Ad.2 
W trakcie dyskusji nad wynikami kontroli prawidlowosci wykonania inwestycji 
pn. Budowa szatni dla Klubu Sportowego Zamkowiec czlonkowie Komisji 
wskazywali nast~pujqce zagadnienia : 
- projekt nie przewidywal docleplenia tynk6w .Zmiana zostala dokonana za 

zgodq projektanta - na wniosek Kierownika Budowy / wpis do dzi ennika 

budowy / 
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- brak ustalen w dokumentacji na prace , kt6re nie zostaty uj~te w projekcie, 
a Sq wykonane : kominek , chodnik 

- zgodnie z projektem docieplenie stropu mialo wynosie 20 em , a wykonane 
zostato docieplenie l1a 10 cm 

- policzono okna , obeenie jest ich 29 + jeden otw6r zamurowany - zaplaeonych 
jest 30 okien 

- w zwiqzku ze zmi anq zagospodarowania szatni poprzez stworzenie mozliwosei 
prowadzenia dz ialalnosei gospodarczej -zalecenia SANEPIDU powi~kszY1Y 
zakres wykonywanych rob6t 

- w 2008 r. nie prowadzono zadnych prac budowlanych i instalacyjnych 
jedynym kosztem j est energia i gaz.Wlaseiwie od 2007 r. nie prowadzono 
zadnych prac na obiekcie . Nieoddanie obiektu w uzytkowanie generowa1:o 
jedynie koszty / ok. 20.000 zl / 

- dach - nalezy opisae tak jak we wnioskach przedstwionych na Sesji 31 sierpnia 
br 

- ze strony Urz~du nadz6r nad inwestyejq dotyczy1: jedynie spraw finansowych 
podczas gdy do kontroli wykonywanyeh zadan konieezny jest inspekt nadzoru 
z uprawnieniami / w Urz~dzie brak takiego pracownika / 

- zmiany w projekcie byly prowadzone na wniosek kierownika budowy lub 
dzia1:aczy klubowych 

- realizacja inwestycj i nie powinna bye prowadzona tzw. systemem 
gospodarezym i bez nadzoru inwestorskiego 

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczqcy podzi~kowa1: zebranym za udzial i 
z.akonczy1: posiedzenie 0 godz. 18.00 

Prltdkol0wa1:a Przew.ddniczaey KOl1)isji 
~CM/ ~.f,_/\ 

Do rota ieeha Herbert Kocur 
V 


