
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej 

za 2013 rok

Panie Przewodniczący! 
Panie Burmistrzu!
Szanowna Rado, 
zebrani goście.

W 2013 roku Komisja Rewizyjna pracowała w następującym składzie:

1. Roman Gawroński        - Przewodniczący

2. Przemysław Madzia      - Z-ca Przewodniczącego

oraz członkowie:

3.Mieczysław Dębowiak    

4.Tadeusz Ratajczak           

5. Michał Dopierała            

Komisja wykonywała swoje zadania zgodnie z planem pracy przyjętym 

uchwałą Nr XXVII/160/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 grudnia 

2012 roku. 

Na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2013 roku, Komisja 

dokonała podsumowania pracy za rok 2012.

Kolejne posiedzenie Komisja odbyła w dniu 20 maja 2013 roku. Na tym 

posiedzeniu Komisja zajmowała się rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania 

budżetu za 2012 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym 

sprawozdaniu oraz zapoznała się także z informacją o stanie mienia 

komunalnego Gminy Borek Wlkp.

Rozpatrując powyższe Komisja dysponowała sprawozdaniem z wykonania 

budżetu, uchwałą składu orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012 oraz 

kompletem dokumentów księgowych za w/w rok. Sprawdzono całość 
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przedłożonych dokumentów zwracając uwagę czy wydatki były celowe, 

poniesione zgodnie z przepisami prawa, w sposób rzetelny i gospodarny. 

Komisja Rewizyjna stwierdziła przestrzeganie zasad gospodarki finansowej na 

podstawie analizy budżetu za rok 2012 i przygotowała pozytywną opinię do 

RIO o realizacji budżetu oraz postanowiła o przedłożeniu na sesji Rady 

Miejskiej wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Borku Wlkp. za 

rok 2012.

W dniu 04 czerwca 2013 roku Komisja przeprowadziła kontrolę 

w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. oraz w Miejsko – 

Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp. 

Przedmiotem kontroli były zakupy materiałowe za 2012 rok. Komisja 

otrzymała od kontrolowanych jednostek kopie faktur wraz z opisem w par. 4210

z w/w okresu.

Stwierdzono, że dokumentacja finansowa w obu placówkach jest prowadzona 

prawidłowo, a wykonane zakupy zasadne.

Członkowie Komisji po przeprowadzonej rozmowie z Dyrektorem BPMiG – 

Panią Marleną Kowalską oraz po przeprowadzeniu wizji lokalnej uznali, że 

warunki w bibliotece po remoncie są bardzo dobre. Jednak Komisja stwierdziła 

uchybienia w zakresie braku podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

korzystających z biblioteki. Podjazd taki wykonano dla Miejsko Gminnego 

Ośrodka Kultury, natomiast zapomniano o bibliotece.

Podczas kontroli w MGOK Komisja stwierdziła, że do malowania ścian 

pomieszczeń budynku użyto słabej jakości farb, które były już bardzo brudne. 

Użycie dobrych, zmywalnych farb nie spowodowałoby dodatkowych kosztów. 

Nie zawsze wybór najtańszych farb jest najlepszym rozwiązaniem, a wręcz 

podwaja koszty.

Zgodnie z wnioskiem Rady Miejskiej, Komisja przeprowadziła w dniu 

05 września 2013 roku kontrolę dowożenia dzieci do szkół Gminy Borek Wlkp. 
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oraz analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu w oświacie za I półrocze 

2013 roku.

Po zapoznaniu się z dokumentami (sprawozdanie z wykonania budżetu za 

I półrocze 2013 roku) Komisja stwierdziła, że dokumentacja finansowa jest 

prowadzona prawidłowo, a wykazane zakupy zasadne.

Na posiedzeniu Inspektor ds. Oświaty Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., 

przedstawił dokumenty dotyczące tras, godzin odjazdu i przyjazdu, ilości km 

przejechanych przez autobusy dowożące dzieci do szkół naszej gminy. 

Komisja nie stwierdziła uchybień.

Analizując przedłożone dokumenty Komisja stwierdziła, że gminne autobusy 

mają 14  i 15 lat, są w znacznym stopniu wyeksploatowane. Komisja sugeruje, 

iż w najbliższym budżecie Gminy należy uwzględnić zakup nowego 

(przynajmniej jednego) autobusu, gdyż dowożenie własnym transportem jest 

tańsze od wynajmowanych autobusów, co wynika z niniejszej kalkulacji:

- cena przejazdu 1 km autobusem gminnym wynosi 3,15 zł (z VAT- em 

i remontami),

- cena przejazdu 1 km autobusem wynajętym wynosi 3,64 zł.

W dniu 09 grudnia 2013 roku Komisja Rewizyjna zapoznała się 

z projektem budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2014. Po czym wydała 

pozytywną opinię do w/w projektu.

Na tym posiedzeniu  członkowie Komisji opracowali projekt planu pracy na rok 

2014.

Wszystkie protokoły z prac komisji znajdują się w teczce protokołów 

w biurze Rady Miejskiej, są podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków

Komisji, nikt nie zgłosił pisemnych uwag do treści tych protokołów.

Podsumowując prace Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

w 2013 roku należy stwierdzić, że złożony plan kontroli został zrealizowany.
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Ponadto Komisja w okresie sprawozdawczym pracowała wspólnie 

z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej nad opiniowaniem projektów uchwał 

oraz na bieżąco omawiała zagadnienia wynikające z bieżącej działalności Rady 

Miejskiej.

Przewodniczący Komisji 

Romuald Gawroński

      1)  Przemysław Madzia       - .....................................................

2)  Mieczysław Dębowiak   -  ......................................................

      3) Tadeusz Ratajczak           - .......................................................

4)  Michał Dopierała            - .......................................................
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