Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubicze Cerkiewne w
dniu 14 maja 2018 roku.
W posiedzeniu udział wzięli:

1. Leon Mikulicz - Przewodniczący komisji
2. Michał Kot -.Z-ca przewodniczącego komisji
3. Nina Oksentiuk - Członek Komisji
4. Mikołaj Rybak- Członek Komisji
5.Wieczysław Korch -Członek Komisji
Goście uczestniczące w komisji:
1. Leon Małaszewski – Wójt Gminy Dubicze Cerkiewnej
2. Anna Kulik – Skarbnik Gminy Dubicze Cerkiewnej
3. Jerzy Karpiuk – Przewodniczący Rady Gminy
4. Włodzimierz Misiejuk – Przewodniczący Komisji Oświaty, Opieki Społecznej,
Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
5. Andrzej Karpiuk Przewodniczący Porządku Publicznego
Posiedzenie Gminnej Komisji Rewizyjnej o godz. 10 otworzył Pan Leon
Mikulicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, na wstępnie powitał uczestniczących
w posiedzeniu członków komisji oraz gości.
Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad w następującej treści:
1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok i sprawozdań
finansowych za 2017 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
propozycję zmian przedstawionego porządku obrad.
Radni nie wnieśli zmian.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 5 członków komisji.
Tryb głosowania – głosowanie jawne zwykłą większością głosów
Głosy „za” - 5
Głosy „przeciw” - 0
Głosy „wstrzymujące się” - 0
Przewodniczący stwierdził że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 1
Przewodniczący komisji oddał głos Wójtowi Gminy Leonowi Małaszewskiemu, który
poinformował o przebiegu i wykonaniu budżetu za 2017r. podkreślając, że był on

wielokrotnie zmieniany. Wójt poinformował też, że w roku poprzednim na terenie
naszej Gminy około 4 km dróg zmieniono ze żwirowych na asfaltowe. Remonty
wykonano zarówno na drogach gminnych jak i powiatowych ze własnych środków
gminy. Została zakupiona też glebogryzarka, która będzie wykorzystywana do
naprawy dróg gminnych. W świetlicy wiejskiej w Wojnówce ze środków własnych
został przeprowadzony remont polegający na adaptacji pomieszczenia na łazienkę.
Gmina otrzymała też dofinansowanie ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” na
modernizację stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne o wartości
dofinansowania 1 330 634,00zł wartość całego projektu 2 184 392,65zł Powyższa
inwestycja jest obecnie realizowana.
Kolejną inwestycję, która będzie realizowana z dofinansowaniem z Lokalnej Grupy
Działania Puszcza Białowieska to przebudowa budynku komunalnego na potrzeby
turystycznego schroniska młodzieżowego w miejscowości Witowo, kwota
dofinansowania 61626,00zł, wartość projektu 119126,50zł
Następnie głos zabrała Pani Anna Kulik skarbnik gminy która, poinformowała, że
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku pozytywnie zaopiniowała przedłożone
przez Wójta Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok Uchwałą Nr II00321-8/18.
Skarbnik poinformowała, że dochody budżetowe na koniec roku zamknęły się kwotą
7 408 945,55zł, natomiast wydatki 6 241 702,82zł.
Przewodniczący komisji podziękował za wyjaśnienia.
Podsumowując powyższe Komisja Rewizyjna stwierdza:
1) przy wykonywaniu budżetu stosowano zasady prawidłowej księgowości i
rachunkowości.
2) nie wystąpiły przekroczenia limitu przez Wójta Gminy, które mogły by być
podstawą do wszczęcia postępowania o naruszeniu dyscypliny finansowej.
3) środki publiczne otrzymywane na zadania zlecone były wydatkowane zgodnie z
przeznaczeniem.
4) Wójt Gminy nie przekroczył danych upoważnień do zaciągania zobowiązań
obciążających budżet.
5) nie naruszył zasad udzielania dotacji z budżetu gminy.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy za 2017 rok do zaopiniowania.
W głosowaniu wzięło udział 5 członków komisji Rewizyjnej.
Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykła większością głosów.
Głosy „za” - 5
Głosy „przeciw” - 0
Głosy „wstrzymujące się” - 0
Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 zostało
przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych kto jest za przyjęciem sprawozdań
finansowych za 2017 rok.
W głosowaniu wzięło udział 5 członków komisji Rewizyjnej.
Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykła większością głosów.
Głosy „za” - 5
Głosy „przeciw” - 0
Głosy „wstrzymujące się” - 0
Przewodniczący stwierdził, że przedłożone sprawozdania finansowe za 2017 rok
zostały przyjęte jednogłośnie.
Do punktu 2
Komisja Rewizyjna biorąc pod uwagę wyniki analizy wykonania budżetu i sprawozdań
finansowych za 2017 rok występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie
absolutorium Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok.
W głosowaniu wzięło udział 5 członków komisji Rewizyjnej.
Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykła większością głosów.
Głosy „za” - 5
Głosy „przeciw” - 0
Głosy „wstrzymujące się” - 0
Przewodniczący stwierdził, że wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Dubicze Cerkiewne został przyjęty jednogłośnie.
Komisja przystąpiła do do opracowania opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy
za 2017 rok (opinia w załączeniu)
Do punktu 3
W sprawach różnych głos zabrał Wieczysław Korch radny sołectwa Witowo.
Poinformował on, że droga gminna Witowo – Pasieczniki Małe jest w złym stanie i
należałoby ją wyrównać i nawieść żwirem, natomiast droga Stacja Witowo –
Pasieczniki Małe (właściciel Nadleśnictwo Bielsk) wymaga również remontu.
Drogi powiatowe również wymagają poprawek po zimie.
Wójt gminy w odpowiedzi poinformował, że drogi gminne będą obecnie naprawiane,
natomiast do innych zarządców dróg będą wysłane pisma w sprawie wniosków
radnych.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący komisji o godz.
13,45 zakończył obrady.
Przewodniczący Komisji
Leon Mikulicz

Protokolant
Ludmiła Pietruczuk

