
PROTOKÓŁ KONTROLI Kl* ^U^ 

przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża 

w dniu 29 września 2009 r. 

Na podstawie art. 18. a ustawy z dnia 8 marcal990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U . z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./oraz Uchwały Nr XXIII/133/08 Rady Gminy Łomża z 
dnia 12 grudnia 2008 r.w sprawie: ustalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Łomża na 2009 rok. 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

1. Lipiński Mirosław - Przewodniczący Komisji 

2. Boguska Krystyna - członek 

3. Krzeczkowski Grzegorz - członek 

4. Wysmułek Stanisław - członek 

na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy, które stanowi załącznik do 

protokołu dokonała kontroli wydatków gminy na rzecz świetlic wiejskich w okresie 2007 -

2008 r. 

Wyjaśnień udzielali: 

- Zofia Brokowska - Skarbnik Gminy, 

- Maria Mrozek - inspektor, 

- Szczepan Mierzejewski - inspektor 

Ustalenia kontroli: 

Przeanalizowano ilość i stan budynków komunalnych wykorzystywanych jako świetlice 

wiejskie przez lokalnych mieszkańców. Kontrolą objęto okres 2007-2008 roku. Ustalono, że 

budynki są wykorzystywane w celu przeprowadzania spotkań wiejskich dotyczących np. 

remontu i budowy dróg, oświetlenia, infrastruktury, nadania nazw ulicom, przeprowadzania 

wyborów organów - sołtysa, rady sołeckiej i organizacji innych zebrań w celu współpracy z 

mieszkańcami. 

W poszczególnych remizach w Podgórzu, Pniewie, Konarzycach, Siemieniu Nadrzecznym, 

Chojnach Młodych, Starych Modzelach, Gaci, Milewie odbywają się spotkania lokalnej 

społeczności, zebrania strażaków, różnego rodzaju szkolenia dla rolników i inne zajęcia 

świetlicowe. Budynek w Jednaczewie jest obecnie w rozbudowie, a wydatki ogółem 

przewidziane na jego budowę w roku 2009 wynoszą 276 277,00 zł, z czego środki własne w 

kwocie 111 360,00 zł, a pozostałą część w wysokości 164 917,00 zł stanowią środki z 

Programu Odnowy Wsi. Budynek w Sierzputach Młodych jest nieczynny ze względu na zły 

stan techniczny wymagający remontu. Zwrócono także uwagę na niszczejącą 

świetlicęNowych Skupiskach, czego główną przyczyną jest brak porozumienia i 

zainteresowania mieszkańców. 



Komisja przeanalizowała plany budowy nowych świetlic i wyrażono pozytywną opinię w 

sprawie budowy świetlicy w Giełczynie z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców i 

środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości na terenie tej miejscowości. Kwota w budżecie 

gminy przewidziana na opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wynosi 50 000 zł. 

Skarbnik Gminy przedstawiła wydatki dotyczące utrzymania budynków komunalnych w roku 

2007 i 2008 oraz koszty remontów i utrzymania remiz w 2008r., które kształtują się 

następująco: 

Wydatki dotyczące utrzymania budynków komunalnych w 2007 r. 

1 680,32 wymiana instalacji elektrycznej w Mikołajkach 

4 600,00 dokumentacja tech. na rozb. Budynku w Podgórzu 

5 500,40 materiały budowlane na wykonanie ogrodzenia w Mikołajkach 

7 049,85 materiał na wykonanie stołów w Mikołajkach 

1 678,44 woda i energia elektryczna 

678,01 inne /farby/ 

21 187,02 razem 

Wydatki dotyczące utrzymania budynkó komunalnych w 2008 r. 

800,00 drzwi do budynku w Mikołajkach 

2 500,00 okna do budynku w Mikołajkach 

237,97 materiały budowlane do budynku w Modzelach Wypychy 

3 607,57 drzwi i okna do budynku w Mikołajkach 

5 636,40 beton na ogrodzenie budynku w Mikołajkach 

535,01 cement do budynku w Mikołajkach 

38 119,15 zwrot dla Hospicjum za remont byłego budynku SP w Giełczynie 

10 000,00 rozbiórka budynku w Wygodzie 

4 417,47 woda i energia elektryczna 

214,85 inne /ogrzewacz/ 

66 068,42 razem 

Koszty remontów i utrzymania remiz w 2008 r. 

900,00 kosztorys zamienny na roboty budowlane w Jednaczewie 

5 589,82 materiały budowlane do remizy w Siemieniu 

3 523,21 roboty budowlane w remizie w Siemieniu 

24 400,00 roboty remontowo - budowlane w remizie w Pniewie 

10 000,00 okna i drzwi do remizy w Starych Modzelach i Puchałach 



{ 

571,02 materiały budowlane do remizy w Starych Modzelach 

2 287,26 drzwi i okna do remizy w Starych Modzelach i Modzelach Wypychy 

500,00 okno do remizy w Konarzycach 

37 434,37 energia elektryczna, cieplna i woda 

85 205,68 razem 

Stwierdzono, co następuje: 

- wydatkowanie środków pochodzących z budżetu gminy odbywa się w sposób prawidłowy i 

niebudzący zastrzeżeń pod kątem celowości i gospodarności, 

- z budynków komunalnych regularnie korzysta lokalna społeczność, z różnym jednak 

natężeniem w skali całej gminy 

Wnioski zespołu kontrolującego: 

1. Nie stwierdza się nieprawidłowości. 

2. Komisja Rewizyjna wnioskuje o utrzymywanie budynków komunalnych w ramach 

posiadanych środków i możliwości finansowych 

3. Podjęcie działań w celu ochrony przed niszczeniem istniejących świetlic. 

4. Zaleca się współpracę z mieszkańcami i nadzorowanie budynków. 

POUCZENIE 

Zgodnie z § 67 ust. 12 Statutu Gminy Łomża, kontrolowany jednostki ma prawo w ciągu 7 
dni od daty otrzymania niniejszego protokółu, wnieść na ręce Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. 

Podpis kontrolowanego: Podpisy Kontrolujących: 
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Data otrzymania protokołu: 
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Do wiadomości: Przewodniczący Rady Gminy 

Protokolant: 


