Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 4 maja 2017 rok
W posiedzeniu udział wzięli:
Obecni członkowie Komisji Rewizyjnej (zgodnie z listą obecności)
- Leon Mikulicz – przewodniczący komisji
- Michał kot – zastępca przewodniczącego
- Nina Oksentiuk – członek komisji
- Mikołaj Rybak - członek komisji
- Wieczysław Korch - członek komisji
Goście uczestniczący w komisji:
- Leon Małaszewski – Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
- Anna Kulik – Skarbnik Gminy Dubicze Cerkiewne
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 10,00 otworzył Pan Leon Mikulicz
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, na wstępnie powitał przybyłych na posiedzenie gości i
członków komisji.
Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad w następującej treści:
1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok i sprawozdań
finansowych za 2016 rok
2. Wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie ( nieudzielenie) absolutorium
Wójtowi Gminy.
3. Sprawy różne.
Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał członków komisji czy mają propozycje
zmian przedstawionego porządku obrad.
Radni nie zgłosili żadnych propozycji i w związku z tym zarządził głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji Rewizyjnej.
Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów.
Głosy „za” - 5
Głosy „przeciw” - 0
Głosy „wstrzymujące się” - 0
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt.1.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leon Mikulicz poinformował, że została podjęta Uchwała Nr
II-00321-7/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 23
marca 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dubicze
Cerkiewne sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. Sprawozdanie zostało zaopiniowane
pozytywnie.
Następnie przekazał głos Wójtowi Gminy Panu Leonowi Małaszewskiemu.
Pan Leon Małaszewski Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne poinformował o przebiegu wykonywania
budżetu za 2016 rok, podkreślając, że był on zmieniany wielokrotnie, gdyż w ciągu roku zmieniają

się dochody i wydatki w różnych działach. Szeroko omówił inwestycje realizowane w roku 2016.
W ciągu roku planowane było wykonanie inwestycji, na które zostały złożone wnioski na
dofinansowanie. W związku z tym, że Gmina nie otrzymała dofinansowania, planowane inwestycje
nie zostały wykonane. Zrealizowano tylko 7% zaplanowanych wydatków inwestycyjnych. W roku
2016 przygotowano też dokumentacje techniczne na drogi, na które w roku bieżącym złożone
zostaną wnioski na dofinansowanie i wójt ma nadzieję, że w tym roku Gmina otrzyma
dofinansowanie i będą one zrealizowane.
Wójt przedstawił radnym sprawozdania finansowe i zapoznał radnych o stanie mienia
komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku.
Przewodniczący Komisji podziękował Wójtowi za wyjaśnienia.
Podsumowując powyższe Komisja Rewizyjna stwierdza:
1) przy wykonaniu budżetu stosowano zasady prawidłowej księgowości i rachunkowości.
2) nie nastąpiły przekroczenia limitu przez Wójta Gminy, które mogły być podstawa do wszczęcia
postępowania o naruszenie dyscypliny finansowej.
3)wykorzystywanie środków publicznych otrzymywanych na zadania gminy były zgodne z
przeznaczeniem.
4)Wójt Gminy nie przekroczył danych upoważnień do zaciągania zobowiązań obciążających
budżet.
5) nie naruszono zasad udzielania dotacji z budżetu gminy.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za
2016 rok do zaopiniowania.
W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji Rewizyjnej.
Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów.
Głosy „za” - 5
Głosy „przeciw” - 0
Głosy „wstrzymujące się” - 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok zostało zaopiniowane pozytywnie i
przyjęte jednogłośnie.
Przewodniczący komisji zapytał radnych kto jest za przyjęciem sprawozdań finansowych za
2016 rok.
W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji Rewizyjnej.
Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów.
Głosy „za” - 5
Głosy „przeciw” - 0
Głosy „wstrzymujące się” - 0
Pozytywna opinia dotycząca przyjęcia sprawozdań finansowych Gminy Dubicze Cerkiewne
za 2016 rok została przyjęta jednogłośnie.
Do pkt. 2
Komisja Rewizyjna biorąc pod uwagę wyniki analizy wykonania budżetu i sprawozdań
finansowych za 2016 rok występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne.
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok.

Zapytał członków komisji kto jest za przyjęciem wniosku w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne.
W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji Rewizyjnej.
Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów.
Głosy „za” - 5
Głosy „przeciw” - 0
Głosy „wstrzymujące się” - 0
Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy został przyjęty jednogłośnie.
Następnie komisja przystąpiła do opracowania opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy za
2016 rok.(opinia w załączeniu)
Do pkt. 3
W sprawach różnych głos zabrał Radny wsi Witowo Wieczysław Korch poinformował o złej
nawierzchni drogi stacja kolejowa Witowo – Pasieczniki Małe związku z tym iz droga jest w
zarządzie Nadleśnictwa Bielsk należałoby wystąpić z pismem o naprawę drogi.
Następnie poinformował, że po drogach gminnych i leśnych jeżdżą kłady, które dodatkowo niszczą
drogi.
Pani Nina Oksentiuk o fatalnej nawierzchni dróg w sołectwie Stary Kornin a w szczególności przy
świetlicy wiejskiej.
Pan Mikołaj Rybak zgłosił potrzebę naprawy drogi Tofiłowce – w kierunku Rutki, oraz drogi za
szkółką w miejscowości Tofiłowce. Zgłosił również wyrwy przy zastawkach na kanale Tofiłowce,
które są pogłębiane przez bobry.
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