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Protokół Nr ORN.0012.4.3.2019 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku  

odbytego w dniu 7 maja 2019 r. 
 

 

Na stan 11 członków Komisji w posiedzeniu udział wzięło 11 – lista obecności  

w załączeniu. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Pan Jakub Dziubiński. 

 

Protokołowała pracownik obsługi biurowej Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu 

Miejskiego w Olecku – Izabela Bagińska. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 Burmistrz Olecka – Karol Sobczak, 

 Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska. 

 

Przewodniczący Komisji – Jakub Dziubiński 

powitał przybyłych na posiedzenie i przedstawił następujący porządek posiedzenia: 

 

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2018 rok.  

2. Sprawy wniesione. 

3. Wnioski Komisji. 

 

Uwag do porządku posiedzenia Komisji nie zgłaszano.  

 

Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy porządek posiedzenia. 

 

Do punktu 1 – Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2018 rok.  

 

Przewodniczący Komisji - Jakub Dziubiński 

oznajmił, że Członkowie Komisji Rewizyjnej mieli możliwość podjęcia decyzji w sprawie 

analizy wybranego zadania inwestycyjnego. Zaproponował, aby Komisja przeanalizowała 

dokumentację inwestycji „Budowa ulicy Dębowej, Grabowej i Kasztanowej”. Swój wybór 

poparł faktem, iż na tę inwestycję przeznaczonych zostało najwięcej środków z budżetu 

Gminy Olecko w 2018 r. Zapytał, czy Członkowie Komisji mają inne propozycje.  

 

Członkowie Komisji nie zgłosili innych propozycji. 

 

Przewodniczący Komisji – Jakub Dziubiński 

poddał pod głosowanie wybór analizy inwestycji, jakim jest „Budowa ulicy Dębowej, 

Grabowej i Kasztanowej”. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła wybór analizy wymienionego zadania 

inwestycyjnego. 
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Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

poinformowała, że w dniu 27 marca 2019 roku podpisane zostało Zarządzenie                      

Nr ORN.0050.56.2019 Burmistrza Olecka w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Olecko za 2018 rok.  

 

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Olecko za 2018 rok. 

Uchwalony dnia 22 grudnia 2017 roku plan dochodów wynosił 96 914 416,00 zł, a w trakcie 

realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń dokonano 

zwiększenia planu dochodów o 8 595 230,96 zł. Wobec powyższego plan dochodów            

na 31 grudnia 2018 r. wynosił 105 509 646,96 zł a wykonanie – 104 653 786,07 zł, w tym: 

 

 Plan na 

1.01.2018 r. 

Zmiany 

w planie 

Plan na 

31.12.2018 r. 

DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 96 914 416,00 8 595 230,96 105 509 646,96 

Subwencja ogólna 21 483 871,00 239 529,00 21 723 400,00 

Dotacje na finansowanie wydatków z 

udziałem środków z UE i innych 

zagranicznych 

3 153 740,00 3 806 876,02 6 960 616,02 

Dotacje celowe z budżetu państwa na 

zadania zlecone 

26 870 189,00 1 964 075,94 28 834 264,94 

Dotacje celowe z budżetu państwa na 

zadania własne 

2 655 516,00 897 868,46 3 553 384,46 

Dotacje celowe w ramach porozumień z 

adm. rządową 

0,00 17 000,00 17 000,00 

Dotacje celowe w ramach porozumień 

(umów) z jst 

124 339,00 65 410,00 189 749,00 

Dotacje z funduszy celowych i innych 

źródeł 

0,00 439 027,00 439 027,00 

Dochody własne i pozostałe źródła 42 626 761,00 1 165 444,54 43 792 205,54 

 

Struktura wykonanych dochodów Gminy Olecko w 2018 roku przedstawia się następująco: 

 dochody własne i pozostałe źródła – 43,9%, 

 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 27,2 %, 

 subwencja ogólna – 20,8 %, 

 dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków z UE i innych zagranicznych 

– 4,3 %, 

 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 3,4 %, 

 dotacje z funduszy celowych i innych źródeł – 0,3 %. 

Dochody Gminy Olecko według powyższych źródeł wykonano ogółem w 99,2 %. 

Szczegółowa realizacja dochodów znajduje się w zestawieniu tabelarycznym w załączniku   

nr 1 do zarządzenia. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu jest głównie 

wynikiem braku wpływu dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków 

europejskich, które zaplanowano w budżecie na 2019 rok. 

W ubiegłym roku wypracowano 4 204 393,69 zł dochodów majątkowych, czyli 85,0 % 

planowanych, a bieżących 100 449 392,38 zł, co stanowi 99,9 % planowanych. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji – Marcin Roszko 

zapytał, kto skorzystał z umorzeń podatkowych. 
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Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

oznajmiła, że do końca maja podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych        

i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym   

w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty 

w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy 

publicznej w 2018 roku. Zostało to podjęte Zarządzeniem Nr ORN.0050.76.2019 Burmistrza 

Olecka z dnia 7 maja 2019 r. 

 

Członek Komisji – Wacław Olszewski 

zapytał, jakie były plany i jak wygląda wykonanie dochodów z podatku dochodowego          

od osób fizycznych i od osób prawnych. 

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

poinformowała, że wykonanie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych było 

dużo wyższe niż planowano. Dodała, że plany udziału podatku dochodowego od osób 

fizycznych szacowane są przez Ministerstwo Finansów. Zaplanowane zostało w kwocie 

14 526 830,00 zł a wykonano w kwocie 15 449 990,00 zł. Realizacja tych dochodów została 

wykonana w 106,4 %. Natomiast plan dochodów od osób prawnych wyniósł 700 000,00 zł    

a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 617 039,33 zł. Planowane wpływy z podatku    

od czynności cywilnoprawnych wyniosły 700 000,00 zł a wykonanie w budżecie gminy za 

2018 rok  2 101 510,11 zł. Uzupełniła, że udziały, które trafiają do budżetu gminy z wpływów 

od podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 37,98 %, natomiast od osób prawnych 

– 6,71 %.  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego 

wyniosły ogółem 15 684 007,58 zł. Dodała, że na ostatniej sesji odbytej w dniu 26 kwietnia 

2019 r. zostało przedstawione sprawozdanie z realizacji zadań MOPS w Olecku. 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Olecko wyniosły 2 061 

487,00 zł. 

Dochody majątkowe, jakie uzyskała Gmina Olecko ze sprzedaży majątku i z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to 1 674 782,42 zł. 

Oznajmiła, iż w porównaniu do ostatnich lat sprzedaż nieruchomości ruszyła do przodu.  

 

Przewodniczący Komisji – Jakub Dziubiński 

zapytał, czy biorąc pod uwagę grunty i budynki, własność Gminy Olecko jest szacowana      

na ponad 60 000 000,00 zł. Stwierdził, że jest to zaledwie 2/3 budżetu gminy. 

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

odpowiedziała, że kwota 64 600 670,00 zł jest wartością księgową samych gruntów gminy. 

Dodała, że informacja o stanie mienia Gminy Olecko zawarta jest w załączniku                     

nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.56.2019 Burmistrza Olecka z dnia 27 marca 2019 r. 

 

Przewodniczący Komisji – Jakub Dziubiński 

zapytał, czy Gmina Olecko planuje sprzedaż gruntów. 

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

oznajmiła, że gmina planuje sprzedaż gruntów co roku, co zostało ujęte w uchwalonym 

budżecie na 2019 r. 
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Uchwalony dnia 22 grudnia 2017 roku plan wydatków wynosił 102 762 816,00 zł. W trakcie 

realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń ostateczny plan 

wydatków ustalono na kwotę 117 518 491,96 zł. Nastąpiło zwiększenie o 14 755 675,96 zł. 

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 112 832 686,59 zł, co stanowi 

96,0 %. 

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe: 

 wydatki bieżące planowane w kwocie 88 315 129,00 zł zwiększone w trakcie roku     

o  8 974 051,96 zł, wykonano na kwotę 93 487 122,09 zł, czyli w 96,1 %, 

 wydatki majątkowe planowane w kwocie 14 447 687,00 zł zwiększone w trakcie roku 

o 5 781 624,00 zł, wykonano na kwotę  19 345 564,50 zł, czyli w 95,6 %. 

Realizacja wydatków budżetowych ogółem według grup wydatków przedstawia się 

następująco: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29,4 %, 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25,5 %, 

 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 20,5 %, 

 wydatki majątkowe – 17,1 %, 

 dotacje na zadania bieżące – 4,6 %, 

 wydatki bieżące na projekty z udziałem środków UE – 2,2 %, 

 wydatki na obsługę długu – 0,6 %. 

Jeśli chodzi o strukturę wydatków w skali branżowej, największą grupę wydatków stanowią: 

oświata i wychowanie – 28,6 % oraz rodzina – 22,7 %. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji – Marcin Roszko 

zapytał, jakie wydatki poniosła Gmina Olecko na edukację.  

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

odpowiedziała, że wydatki bieżące w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka 

wychowawcza wynikające z ustawy o systemie oświaty w 2018 roku wynosiły 32 646 871,00 

zł.  

W 2018 roku źródłem finansowania wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie oraz 

edukacyjna opieka wychowawcza były następujące środki: 

 subwencja oświatowa - 15 524 566,00 zł, 

 dotacje celowe (w tym środki z UE) - 3 365 421,00 zł, 

 odpłatność za edukację przedszkolną - 176 065,00 zł, 

 wpływy za wyżywienie -997 111,00 zł, 

 środki własne gminy - 12 583 708,00 zł. 

Uchwalony dnia 22 grudnia 2017 roku plan budżetu na 2018 rok określał planowane 

przychody ze środków uzyskanych z emisji obligacji komunalnych na kwotę 7 000 000,00 zł.   

W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał zwiększono planowane 

przychody o 5 650 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych na wyprzedzające 

finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz o kwotę 510 445,00 zł, wprowadzając wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych  

na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów 

wartościowych i kredytów z lat ubiegłych. 

Realizacja przychodów:  

1. Na podstawie Uchwały Nr ORN.0007.13.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 lutego 

2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, wyemitowano obligacje w łącznej 

wysokości 7 000 000,00 zł z terminem wykupu w 2025 r. – 1 mln i w latach 2026, 2027 i 

2028 po 2 mln zł.  
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2. Na podstawie Uchwały Nr ORN.0007.91.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia                

26 października 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, wyemitowano obligacje     

w łącznej wysokości 5 650 000,00 zł z terminem wykupu w 2019 r. z przeznaczeniem               

na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii 

Europejskiej.  

3. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych 

w kwocie 510 445,36 zł. 

Uchwalony dnia 22 grudnia 2017 roku plan budżetu na 2018 rok zawierał planowane 

rozchody w kwocie 1 151 600,00 zł stanowiące spłaty kredytów, które zostały wykonane.  

Na początku 2018 roku zadłużenie gminy wynosiło 23 763 600,00 zł a według stanu                  

na 31 grudnia 2018 roku wynosi 35 262 000,00 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy w stosunku do 

wykonanych dochodów wynosi 33,7 % (bez uwzględniania długu na prefinansowanie – 28,3 

%).  

Obsługa zadłużenia gminy w 2018 r. to spłata rat kredytów i wielkość zapłaconych odsetek od 

tego zadłużenia. W 2018 roku stanowiła kwotę 1 835 417,38 zł (1 151 600,00 zł kredyty             

+ 683 817,38 zł odsetki) i w porównaniu do wykonanych dochodów wskaźnik obsługi długu 

wyniósł 1,75 %. 

 

Członek Komisji – Wacław Olszewski 

zapytał,  ile w roku ubiegłym gmina dołożyła z własnych środków do zadań zleconych, jak   

to wygląda procentowo. 

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

odpowiedziała, że Gmina Olecko co roku dokłada do zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej, w tym do aktów stanu cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności. 

Dodała, że tendencja jest spadkowa. W 2018 r. wydatki poniesiono na kwotę 369 559,17 zł. 

Gmina otrzymała dotację w kwocie 259 073,00 zł, zatem gmina dołożyła 110 486,17 zł        

do wymienionych wyżej zadań zleconych. W 2018 roku % udział dotacji do wydatków 

ogółem wyniósł 70,1 %. Ponadto gmina nie dokłada do pozostałych zadań, większość z nich 

realizuje opieka społeczna i dotacja na obsługę tych zadań jest wystarczająca.  

 

Członek Komisji – Wacław Olszewski 

zwrócił się z zapytaniem, czy prowizja uległa zmianie. 

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

oznajmiła, że na chwilę obecną pozostaje bez zmian. 

 

Komisja postanowiła, iż omówienie poszczególnych inwestycji nie jest konieczne, gdyż z tą 

częścią sprawozdania zapoznali się wcześniej. 

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

poinformowała, że w roku ubiegłym zrealizowano 69 zadań inwestycyjnych. Do 8 różnych 

zadań udzielono dotacji celowej w formie pomocy finansowej głównie dla Powiatu Oleckiego  

na inwestycje.  

W ramach wydatków majątkowych w roku ubiegłym do Powiatu Oleckiego przekazano 311 

318,73 zł, w tym:  

 119 000,00 zł na modernizację tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na 

kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym 



6 
 

wyposażeniem oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu aparatury medycznej          

a także zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby szpitala w Olecku, 

 192 318,73 zł na budowę chodnika przy ul. Orzeszkowej, przy ul. Ełckiej, przy Szosie 

do Świętajna, przy ulicy Batorego i w Imionkach. 

 

Członek Komisji – Wacław Olszewski 

odnośnie przeprowadzonej w 2018 r. inwestycji „Przebudowa budynku mieszkalnego 

Rosochackie 30 ” zapytał, czy wiadomo w jakim obecnie stanie jest ten budynek. 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

oznajmił, że poprosił Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  

o bieżące raportowanie o sytuacji zachodzącej w lokalach komunalnych. Dodał, że wpływy   

z tej inwestycji nie są wysokie, długi zaś rosną. Stanowi to problem dla gminy, potrzebne jest 

wypracowanie nowych działań w tym zakresie bądź wykorzystanie takich narzędzi jakim jest 

eksmisja. 

 

Członek Komisji – Wacław Olszewski 

zwrócił się z prośbą, aby wyremontowane lokale komunalne powierzać takim lokatorom, 

którzy będą potrafili zapewnić, iż utrzymają mieszkanie w należytym stanie technicznym.  

Zapytał również o inwestycję dotyczącą „Budowy ścieżki rowerowej Olecko – Jaśki – Duły”.  

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

oznajmił, że cały czas prowadzone są działania mające na celu znalezienie narzędzia 

finansowania tej inwestycji.  

 

Członek Komisji – Wacław Olszewski 

zapytał, czy wniosek na dofinansowanie w sprawie „Budowy wielofunkcyjnego boiska przy 

SP Nr 2 w Olecku” przepadł. 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

potwierdził, iż wniosek przepadł. Polecił Kierownikowi Wydziału Strategii i Rozwoju bieżące 

monitorowanie tej sprawy. Dodał, iż obecnie szanse na otrzymanie środków na tę inwestycję 

są znikome. 

 

Członek Komisji – Mariusz Miłun 

wniósł, aby wprowadzić do realizacji założenia dotyczące zapewnienia lokali komunalnych  

rodzinom, które rokują, by w ten sposób je wyróżnić. Za przykład podał sposób przydzielenia 

lokali w miejscowości Rosochackie.  

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

oznajmiła, iż Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na inwestycję „Budowy ulicy 

Dębowej, Grabowej i Kasztanowej” została zatwierdzona 16 maja 2018 r. Ogłoszenie zostało 

opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 18 maja 2018 r. Wpłynęły 4 oferty, 

w tym: 

 STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa, 

 Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Suwałk,  

 Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski, 

 Konsorcjum firm : (Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mirosław Dębowski          

i Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o.). 
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Wybrano najkorzystniejszą ofertę, czyli konsorcjum Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

Mirosław Dębowski i OPDM w Olecku. Otrzymano 2 faktury od głównego wykonawcy,      

na wykonanie tego zadania, był odbiór częściowy i końcowy zgodnie z harmonogramem. 

Przyjęto środki trwałe na stan 27 listopada 2018r.  

Przedłożyła Członkom Komisji do wglądu dokumentację w zakresie tej inwestycji. 

 

Członek Komisji – Wacław Olszewski 

jego zdaniem inwestycja drogi została wykonana poprawnie, ma jednak pewne zastrzeżenia, 

gdyż brak znaków drogowych i oznakowań poziomych, takich jak przejście dla pieszych, 

stwarza ogromne zagrożenie. Podjęcie inwestycji w zakresie prac wymienionych wyżej 

uważa za konieczne. 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

zgodził się z Radnym Wacławem Olszewskim. Powiedział, że zlecone już zostało 

odświeżenie malowania przejść dla pieszych a tamten teren nie zostanie pominięty.  

 

Członek Komisji - Mariusz Miłun 

uważa, że warto podjąć się inwestycji, jakim jest zakup maszyny do malowania pasów         

na przejściach. Jego zdaniem ta inwestycja zwróciłaby się w przeciągu 4-5 lat. 

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

przedłożyła do wglądu Członkom Komisji uchwały Rady Miejskiej oraz zarządzenia 

Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy w ciągu roku.  

Poinformowała ponadto, że w dniu 6 maja 2019 r. Burmistrz Olecka wydał zarządzenie       

Nr ORN.0050.75.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 r. 

Sprawozdanie to obejmuje: 

 bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

 łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek 

budżetowych, 

 łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i 

strat samorządowych jednostek budżetowych, 

 łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian 

w funduszu samorządowych jednostek budżetowych. 

Zarówno zarządzenie w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Olecko za 2018 rok jak i zarządzenie w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 

rok były wysłane Radnym za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieszczone          

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Poinformowała, że 26 kwietnia 2019 roku wpłynęła Uchwała Nr RIO.VIII-0120-228/19 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2019 

roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Olecka sprawozdaniu          

z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2018 rok. Opinia jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Komisji – Jakub Dziubiński 

zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące analizy sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Olecko za 2018 r. 

 

Komisja innych pytań nie zgłosiła. 
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Przewodniczący Komisji – Jakub Dziubiński 

zapytał, kto z Członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania              

z wykonania budżetu gminy za rok 2018. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 

Olecko za 2018 rok. 

 

Komisja jednogłośnie wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi z tytułu 

wykonania budżetu Gminy Olecko za 2018 rok – wniosek Komisji wraz z opinią                   

w załączeniu do protokołu. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 2 – Sprawy wniesione 

 

Sprawy wniesione zostały przekazane Radnym drogą elektroniczną. 

 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 3 – Wnioski Komisji 

 
Członek Komisji - Mariusz Miłun 

zapytał, kiedy zespoły kontrolne rozpoczną swoje prace. Audyt w spółce gminnej               

PEC sp. z o.o. już się zakończył, a termin pracy zespołów jest nadal nieustalony.  

 

Przewodniczący Komisji – Jakub Dziubiński 

odpowiedział, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zostały powołane dwa            

3-osobowe zespoły kontrolne. Po konsultacji z Sekretarzem Gminy ustalono, że prace 

zespołów zostaną wstrzymane do momentu zakończenia audytu w spółce gminnej PEC sp. z 

o.o. Audyt zakończył się pod koniec kwietnia. W celu rozpoczęcia prac przez zespoły 

kontrolne konieczne jest zwołanie posiedzenia Komisji, na którym otrzymają odpowiednie 

upoważnienia. Zwrócił uwagę na fakt, iż sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli winno 

być przedstawione na sesji. W związku z tym zastanawia się, czy zespoły kontrolne Komisji 

Rewizyjnej przedłożą sprawozdanie w tak krótkim czasie.  

  

Członek Komisji – Wojciech Rejterada  

zapytał, czy zwołanie posiedzenia Komisji wynika wyłącznie z przekazania upoważnień 

zespołom kontrolnym oraz czy zespoły kontrolne obliguje czas. 

 

Przewodniczący Komisji – Jakub Dziubiński 

oznajmił, że zwołanie posiedzenia Komisji nie wynika wyłącznie z powodu przekazania 

upoważnień zespołom kontrolnym, zespołów kontrolnych czas nie obliguje. Z opinii 

prawnika wynika, że Radny Mariusz Miłun nie powinien być członkiem zespołu kontrolnego, 

gdyż może powstać podejrzenie o jego stronniczość. Pierwszy zespół kontrolny będzie 

analizował spółkę gminną PEC w okresie, w którym Radny Mariusz Miłun pełnił nadzór 
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właścicielski. Oznajmił, że Komisja powinna raz jeszcze podjąć decyzję w sprawie wyboru 

Radnego Mariusza Miłuna na członka pierwszego zespołu kontrolnego.  

 

Członek Komisji – Dawid Bondarenko 

wniósł o wykluczenie Radnego Mariusza Miłuna z pierwszego zespołu kontrolnego                 

i zaproponował, aby to Radny Wojciech Rejterada zajął jego miejsce.  

 

Przewodniczący Komisji – Jakub Dziubiński 

oznajmił, że w najbliższym czasie poinformuje o terminie zwołania kolejnego posiedzenia 

Komisji. Głównym celem zwołania posiedzenia jest przedstawienie Członkom Komisji przez 

prawnika zaistniałego problemu.  

 

Członek Komisji - Mariusz Miłun 

stwierdził, że sprawozdanie z audytu PEC sp. z o.o. zostało szeroko omówione i bezsensowne 

jest ponowne omawianie tego tematu.  

 

Członek Komisji – Wojciech Rejterada 

wnioskuje o zniesienie pierwszej części planu pracy Komisji Rewizyjnej obejmującego 

analizę procedur związanych ze stanem realizacji kluczowych dwóch inwestycji                

PEC Sp. z o.o. w Olecku. Zwrócił się także do Przewodniczącego Komisji z prośbą                

o ustalenie z prawnikiem, jak rozwiązać tę kwestię w sposób formalnoprawny. 

 

Przewodniczący Komisji – Jakub Dziubiński 

poddał pod głosowanie wniosek Radnego Wojciecha Rejterady o wycofanie się z pierwszej 

części planu pracy Komisji Rewizyjnej. 

 
Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła wniosek Radnego Wojciecha Rejterady. 

 
Na tym punkt i posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

 

Protokołowała 

Izabela Bagińska 

Przewodniczący Komisji 

Jakub Dziubiński 

 


