Protokół nr 22
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krzemieniewo
w dniu 11 lipca 2016
Dnia 11 lipca 2016 o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie rozpoczęto
posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji powitał zebranych .
Lista obecności na posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Zaproponował następujący porządek obrad.
1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Kontrola wydatków związanych z oświetleniem ulicznym.
3. Informacja o zmianach w budżecie gminy dokonanych przez Wójta Gminy w okresie od
ostatniego posiedzenia w formie zarządzeń.
4. Wolne głosy i wnioski

Ad. Pkt 1.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem czy zebrane osoby zapoznały się z
protokołem z ostatniego posiedzenia . Jedną uwagę dotyczącą rozliczania kosztów wody
zużytej do nawadniania boiska w Pawłowicach zgłosił p. Michał Michalski.
Protokół został uzupełniony zgodnie ze wskazaniem radnego. Dalszych uwag nie
zgłoszono. Przystąpiono do głosowania . Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. Pkt.2
Przewodniczący Komisji podziękował za liczne materiały przygotowane do
przeanalizowania wydatków dotyczących oświetlenia ulicznego. Radni otrzymali między
innymi wykaz punktów świetlnych w poszczególnych miejscowościach gminy. Zestawienie
inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ponadto Skarbnik Gminy poinformowała o kwotach , które planowane są w budżecie roku
2016 na wydatki związane z oświetleniem ulicznym.
Do kontroli przedstawiono również umowy , które gmina podpisała z firmą Enea na obniżkę
cen prądu oraz szczegółowy wykaz zużycia prądu na poszczególnych licznikach .
Radna H.P zwróciła uwagę, że stare lampy ulicznego często się psują i sugerowała aby
przymierzyć się w budżecie roku przyszłego do kompleksowej wymiany najstarszego
oświetlenia ulicznego, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc , które są najbardziej
awaryjne.
Przewodniczący Komisji pytał czy gmina organizowała kiedyś przetarg na zakup energii
elektrycznej ?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, ze przetargu do chwili obecnej nie było. W celu obniżenia
kosztów oświetlenia ulicznego gmina podpisała umowy z firmą ENEA na obniżkę cen prądu.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, ze gmina korzysta z preferencyjnych cen prądu od roku 2012.
W roku 2012 podpisano umowę kompleksową z zastosowaniem 10 % obniżki.
Od roku 2014 umowę zmieniono i obniżka osiągnęła poziom 20 %.
Skany tych umów wysłano wcześniej członkom komisji pocztą elektroniczną.
Ponieważ do analizowanego materiału nie zgłoszono uwag , uznano ta część posiedzenia
uznać za zakończoną.

Ad. Pkt 3
Skarbnik Gminy wyjaśniła , że w okresie od dnia 14 czerwca do 11 lipca 2016
Wójt Gminy nie wydał żadnego zarządzenie zmieniające budżet gminy.
Najbliższa zmiana budżetu zaproponowana będzie radnym na sesji w dniu 12 lipca br.
Korzystając z obecności radnych Skarbnik Gminy omówiła zmiany wynikające z projektu
uchwały zmieniającej budżet.

Ad. Pkt 4
W ramach wolnych głosów i wniosków
Przewodniczący Komisji poinformował, ze otrzymał od zastępcy Wójta pisemne wyjaśnienie
warunków , które gmina musi dochować przy budowie tzw. małych obiektów tj. scen na
boiskach lub postawienia garażu w Pawłowicach.
Przewodniczący Komisji wyraził zadowolenia z tego, ze kontrole które wcześniej
prowadziła komisja rewizyjna przyniosły oczekiwane efekty a wskazania komisji okazały się
słuszne. W wyniku tego koszty postawienia garażu przy sali wiejskiej w Pawłowicach
można było zrealizować za znacznie mniejsze pieniądze aniżeli czyniono to w latach
poprzednich. Wobec tego uznał , ze cel pracy Komisji został osiągnięty.

Ustalono termin kolejnego posiedzenia w dniu 26 sierpnia 2016 o godzinie 9.00
w Zespole Szkól w Drobninie. Tematem kontroli będzie przygotowanie palcówki do nowego
roku szkolnego. Termin trzeba jednak wcześniej uzgodnić z Dyrektorem placówki.
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.
Wnioski stanowią załącznik nr 2 niniejszego protokołu.
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