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Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
 

Nr 1/2019 w dniu 11 stycznia 2019 roku 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 14,30 zakończono o godz. 15,30 

 

W posiedzeniu udział wzięli:  
lp. imię i nazwisko  pełniona funkcja w komisji 

1 2 3 

1. Justyna Michalska Przewodniczący Komisji 

2. Liske Michał Wiceprzewodniczący Komisji  

3. Łukasz Wachowiak Członek  

4. Halina Sobota  Członek 

 

 

Nieobecni członkowie Komisji – Łukasz Wachowiak 

 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

1. p. Małgorzata Klessa – kierownik Wydziału OŚRiL 

 

 

Porządek posiedzenia Komisji:  

1. Sprawy regulaminowe: 

1) Otwarcie posiedzenia komisji i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2) Stwierdzenie guorum. 

2. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad i przyjęcie porządku.  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Analiza i kontrola udzielania dotacji dla gmin powiatu wągrowieckiego w 2018 r.,                  

na realizację zadań związanych z  usuwaniem azbestu (…) 

5. Wnioski, oświadczenia i wolne głosy. 

6. Zakończenie posiedzenia komisji.  

 

 

Ad. 1.1. 

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie oraz przedstawił porządek posiedzenia,                     

który został przyjęty jednomyślnie. 

 

 

Ad. 1.2.  

Przewodniczący Komisji stwierdził guorum – wszyscy członkowie Komisji byli obecni.              

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 

 

Ad. 2.   

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty 

jednomyślnie.   

 

 

Ad. 3.   

Do protokołu 2/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. nikt z obecnych nie zgłosił poprawek.              

Ww. protokół został przesłany wcześniej członkom Komisji drogą elektroniczną. Wobec 

powyższego ww. protokół został przyjęty i podpisany.  
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Ad. 4.   

Pani Małgorzata Klessa – kierownik Wydziału OŚRiL przedstawiła i omówiła szczegółowo 

temat posiedzenia. Do analizy Komisja otrzymała nw. dokumenty:  

 

1. Zestawienie wydatków poniesionych na usuwanie wyrobów zawierających azbest            

w 2018 r.  

2. Zestawienie ilościowe wyrobów zawierających azbest w latach 2009-2018 z terenu 

Powiatu Wągrowieckiego oraz wydatków poniesionych przez Powiat Wągrowiecki              

i samorządy gminne Powiatu Wągrowieckiego na ich usunięcie.   

 

Ponadto pani Kierownik przedstawiła informację o niewykorzystanych środkach finansowych 

przeznaczonych na ochronę środowiska w kwocie 11 182,11 zł.  

W 2018 r. wartość zadania na realizację przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami 

i ochroną powierzchni ziemi stanowiła kwotę 116 271,95 zł.  

 

Ogólna kwota udzielonej dotacji z budżetu Powiatu na ten cel stanowiła kwotę                          

50 000 zł, dla 6 z 7 gmin powiatu wągrowieckiego – co stanowi kwotę PLANU.  

 

Natomiast wartość wykorzystanej dotacji przez gminy wynosiła kwotę 41 838,78 zł                       

– co stanowi tzw. kwotę WYKONANIA.  

 

Różnica stanowi kwotę 8 161,22 – dotacja zwrócona do budżetu powiatu przez 4 z 6 gmin 

dotowanych.  

 

Komisja zwróciła uwagę, iż w latach 2009 – 2018 ww. zadanie realizowane było tylko             

przez  6 z 7 gmin powiatu wągrowieckiego. Z analizy wynika, iż w ww. latach do realizacji                   

tego zadania nie przystąpiła w ogóle Gmina Mieścisko.    

 

Z informacji przedstawionych przez kierownika wydziału, wynika iż po rozliczeniu 

faktycznych dochodów przeznaczonych na ochronę środowiska i poniesionych wydatkach             

na ten cel, STAN niewykorzystanych środków finansowych stanowił kwotę 11 182,21 zł                     

– i jest to kwota, która została przekazana do budżetu ogólnego powiatu.   

 

Wnioski Komisji Rewizyjnej:  

 

W związku z powyższym, jak również mając na uwadze obowiązujące przepisy w zakresie 

usuwania azbestu, Komisja Rewizyjna wnioskuje o kontynuację ww. zadania w 2019 roku             

i możliwość wygospodarowania/zabezpieczenia w budżecie Powiatu w 2019 roku                  

środków finansowych na ten cel.  

 

 

Załączniki:  

1. Zestawienie wydatków poniesionych na usuwanie wyrobów zawierających                       

azbest w 2018 r.  

2. Zestawienie ilościowe wyrobów zawierających azbest w latach 2009 – 2018 z terenu 

Powiatu Wągrowieckiego oraz wydatków poniesionych przez Powiat Wągrowiecki              

i samorządy gminne Powiatu Wągrowieckiego na ich usunięcie.   

 

Ad. 5.   

Wnioski, oświadczenia i wolne głosy – brak.  
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący zakończył posiedzenie           

Komisji, dziękując wszystkim za przybycie.  

 

Niniejszy protokół zawiera 3 strony, bez załączników zaparafowany przez sekretarza Komisji. 

 

O następnym terminie posiedzenia Komisji członkowie Komisji zostaną powiadomienie  

osobnym pismem.   

 

 

 
 

Protokolant 

 
…………………………………..……………. 

(Halina Sobota) 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 
…………………………………..……………. 

 (Justyna Michalska) 

 


