
  Protokół nr 29/2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Miedźno
odbytego w dniu

27 września 2018 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji:
1. Zdzisław Bęben – przewodniczący;
2. Czesław Trzepizur – wiceprzewodniczący;
3. Dariusz Modliński;
4. Konrad Puchała;
5. Marcin Sznober;

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Andrzej Kluczny – Skarbnik;
2. Grażyna Trocha – Podinspektor w Referacie Finansowym;
3. Daria Piątek – Podnspektor w Referacie Organizacyjnym.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji. 
2. Kontrola zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi.
3. Kontrola efektywności zagospodarowania czasowo wolnych środków na rachunkach 

bankowych (lokaty bankowe).
4. Kontrola prawidłowości działania referatu finansowego w zakresie egzekucji 

administracyjnej.
5. Delegacje i ryczałty.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia komisji.

Ad pkt 1.Otwarcie posiedzenia Komisji.
Otwarcia posiedzenia Komisji, powitania obecnych oraz przedstawienia porządku obrad dokonał
wiceprzewodniczący komisji Czesław Trzepizur, informując jednocześnie o możliwości zgłaszania
zmian do porządku obrad.  Wobec braku propozycji zmian porządek obrad został poddany przez
wiceprzewodniczącego pod głosowanie.
Głosowało  radnych w tym:

 głosów „za” - 4✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 0✔

Porządek obrad został przyjęty.
Ad pkt 2.  Kontrola zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi.
Radni zapoznali się z rejestrem umów, który stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto skarbnik
przedstawił do wglądu treść każdej z umów zawartych w rejestrze.
Radny Modliński nawiązując do jednej z umów dotyczącej projektu pn. „Umiem pływać 2018”,
zapytał czy dzieci ze szkół jeżdżą na basen do Pajęczna.
Skarbnik odpowiedział, że tak do Pajęczna również.
Radny  Modliński  zapytał  czy  nowo  powstałe  place  zabaw  i  siłownie  będą  oświetlane
z istniejącej już rozdzielni. Dodał, że z tego co się orientuje firma posiada nową technologię jaką
jest zasilanie ledowe.
Skarbnik odpowiedział, że nie są to o tyle technologie nowoczesne co energooszczędne i być może
takie właśnie zostaną zamontowane. 
Radny Modliński zapytał czy realizacja wspólnego projektu z Gminą Przystajń już się rozpoczęła.
Skarbnik odpowiedział, że tak.
Radny Sznober zapytał czy została już sporządzona ekspertyza budowlana dotycząca pomnika im.
Bohaterów Bitwy pod Mokrą.
Skarbnik odpowiedział, że najprawdopodobniej ekspertyza jest już sporządzona, choć sprawa ta nie
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należy do niego. Poprosił pracownika Urzędu o dostarczenie dokumentów dotyczących ekspertyzy.
Radni zapoznali się z przedstawioną dokumentacją.
Radny Trzepizur zapytał jak wygląda sprawa z Programem Czyste Powietrze.
Skarbnik wyjaśnił, że wnioski można już wypełniać poprzez rejestrację na stronie Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, gdzie można znaleźć również
wszelkie potrzebne informacje. Dodał, że naprawdę warto spróbować jeżeli jest taka możliwość, po
czym wyszedł po wzór wniosku do zapoznania się przez Komisję. 
O godz. 13.20 do obrad Komisji dołączył przewodniczący Bęben.
Skarbnik przedstawił do wglądu wzór wniosku.   
Wobec braku innych pytań przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad pkt 3. Kontrola efektywności zagospodarowania czasowo wolnych środków na rachunkach
bankowych (lokaty bankowe).
Efektywność  zagospodarowania  wolnych środków na  rachunkach bankowych (lokaty bankowe)
omówił  skarbnik.  Poinformował,  że  obecnie  gmina  ma  zawartą  umowę  na  obsługę  budżetu
z Bankiem Spółdzielczym w Popowie z siedzibą w Zawadach Oddział Miedźno. W umowie tej
uwzględniono  także  lokatę  typu  overnight.  Radni  zapoznali  się  z  zestawieniem  dotyczącym
zagospodarowania czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych. Zestawienie to stanowi
załącznik nr 2 do protokołu.
Ad.  pkt  4.  Kontrola  prawidłowości  działania  referatu  finansowego  w  zakresie  egzekucji
administracyjnej. 
O  godz.  13.52  do  obrad  Komisji  dołączyła  Grażyna  Trocha  –  Podinsektor  w  Referacie
Finansowym.
Działania  referatu  finansowego  w  zakresie  egzekucji  administracyjnej  omówiła  Podinspektor
Grażyna Trocha. Przedstawiona przez nią informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Po  omówionej  analizie  ściągalności  podatków  skarbnik  poprosił  jeszcze  o  wyjaśnienie  jak
przebiega proces wystawiania upomnień oraz dalsze postępowania.
Podinspektor Trocha wyjaśniła, że w ciągu roku są 4 raty płacenia podatków. Upomnienia nie są
wystawiane po każdej racie ponieważ byłoby za mało czasu na zaksięgowanie do raty następnej.
Dlatego też po 1 i 2 racie oraz 3 i 4 wystawiane zostają upomnienia i tytuły, osobom które w danym
czasie nie uiściły wpłaty. Dodała, że jeżeli jednak ktoś mimo otrzymanego upomnienia nie dokona
zapłaty, sprawa trafia do komornika. 
Wobec braku innych pytań przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia.
Podinspektor Trocha opuściła salę obrad o godz. 14.01
Ad. pkt. 5. Delegacje i ryczałty. 
O  godz.  14.03  do  obrad  Komisji  dołączyła  Daria  Piątek  –  Podinspektor  w  Referacie
Organizacyjnym.
Podinspektor Piątek zapoznała Komisję z zestawieniem delegacji i ryczałtów pracowników Urzędu
Gminy za okres od stycznia do sierpnia 2018 r. Według zestawienia za III kwartały br. na delegacje
wydano kwotę w wysokości  18235,80 zł,  a  na ryczałty kwotę 6447,04 zł.  Podinspektor  Piątek
odczytała  nazwiska  pracowników,  którym  przysługuje  ryczałt  oraz  wyjaśniła,  od  czego  zależą
kwoty i ich różnice. Dodała, że wynika to od ilości przejechanych kilometrów oraz dni obecnych
w pracy w danym miesiącu.  Natomiast  jeśli  chodzi  o  delegacje  wyjaśniła,  że  najczęściej  są to
delegacje szkoleniowe bądź wyjazdowo-służbowe, choć nie w każdym miesiącu dany pracownik
korzysta z delegacji. Dodała, że kwota przeznaczona w roku bieżącym na delegacje wynosi około
30.000,00 zł. 
Wobec braku pytań przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia.
Podinspektor Piątek opuściła salę obrad o godz. 14.10.
Ad. pkt 6. Sprawy różne.
Przewodniczący Bęben powiedział, że przy ul. Jagiełły należy przy remoncie drogi zwrócić uwagę
na wysoki krawężnik.
Radny  Puchała  odpowiedział,  że  zakres  robót  obejmuje  ułożenie  nawierzchni  jezdni  oraz
rozbudowę przepustu, a krawężnik na pewno zostanie taki jak jest. Prawidłowa wysokość powinna
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wynosić  10  cm  ponad  nawierzchnię  jezdni,  jeżeli  jednak  jest  większy  to  zapewne  był
przystosowany do starej  nawierzchni.  Dodał,  że  jeżeli  chodnik już istnieje  to  prace remontowe
zostaną dostosowane do stanu istniejącego. 
Przewodniczący  Bęben  powiedział,  że  jeżeli  krawężnik  jest  jednak  większy  to  powinno  się
wyrównać nawierzchnię do odpowiedniej wysokości.
Radny  Puchała  odpowiedział,  że  po  wykonanych  pracach  remontowych  na  pewno  wysokość
krawężnika zmniejszy się o kilka centymetrów.
Przewodniczący Bęben powiedział, że jeżeli wysokość krawężnika zmniejszy się tylko o 2-3cm to
na pewno będzie jeszcze interweniował w tej sprawie.
Radny Puchała zapytał czy nie można było tego zniwelować na etapie wykonawstwa.
Przewodniczący Bęben odpowiedział, że otrzymał informacje, że takie dane są zawarte w projekcie.
Radny  Puchała  powiedział,  że  inaczej  jest  w  przypadku  przebudowy  całego  pasa  drogowego
technologicznie, a inaczej jak istnieją już wybudowane chodniki. Dodał, że jednak ma nadzieje, że
sprawa dobrze się rozwiąże i problem będzie zażegnany. 
Ad. pkt 7. Zakończenie posiedzenia komisji.
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Bęben zakończył
posiedzenie komisji o godzinie 14.43.

Protokolant Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
(-) Joanna Deska (-) Zdzisław Bęben
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