
Protokół 
z 28. posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 8 marca 2005 r.
 

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej Tadeusz Jankowski o godz.1615 , po stwierdzeniu quorum w liczbie 4 osób,
otworzył posiedzenie Komisji.

Odczytał porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum Komisji.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.

3. Analiza wykonania budżetu Zakładu Komunalnego w Halinowie za 2004 r.

4. Stanowisko Dyrektora Zakładu Komunalnego w sprawie wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Komisji w dniu 1
marca 2005r.

5. Sprawy różne.

Ad.2

Zaproponowany porządek obrad Komisja przyjęła jednogłośnie – 4 za.

 

Ad.3

Członkowie Komisji otrzymali sprawozdanie opisowe z działalności finansowej Zakładu Komunalnego za 2004 r.(zał.
Nr1 do protokołu).

Główna księgowa Zakładu p.Teresa Kuć omówiła poszczególne składniki dochodów i kosztów utrzymania Zakładu
Komunalnego i udzielała odpowiedzi na kierowane do niej pytania.

Zastępca  Burmistrza  Marek  Chibowski  wyjaśnił,  że  naliczanie  stawki  dotacji  przedmiotowej  dla  Zakładu
Komunalnego opiera się na kalkulacji  ceny jednostkowej kosztów utrzymania w 2004 r.1 km  gruntowych dróg
gminnych.  Poinformował,  że  pod  koniec  ubiegłego  roku  zamierzano  dokonać  zakupu  agregatu  dla  stacji
uzdatniania wody, jednak zakup przełożono na 2005 r., gdyż nie zdążono by z wypełnieniem procedury wynikającej
z ustawy o zamówieniach publicznych.

Reasumując Komisja stwierdziła, że nie wnosi uwag do wykonania budżetu Zakładu Komunalnego w 2004 roku.

 

Ad.4

Propozycja  Komisji  odnośnie  stosowania  1  opłaty  abonamentowej  stałej  za  licznik  główny  wody  i  1  opłaty
abonamentowej stałej od urządzenia pomiarowego ścieków nie została przez Dyrekcję Zakładu zaaprobowana.

Komisja zgłosiła potrzebę opracowania przez ZK harmonogramu pobierania opłat za wodę i ścieki, tak by opłaty
pobierane były przez inkasenta regularnie we właściwych odstępach czasowych.

Padła też ze strony Komisji propozycja wprowadzenia przez ZK książeczek do indywidualnego rozliczania się przez
odbiorców przedmiotowych usług.

Tadeusz Jankowski zaproponował, by w taryfie odbiorców usług ZWL stała opłata abonamentowa za wodę wynosiła
3 zł. oraz 3 zł. za odprowadzanie ścieków w grupie taryfowej OSL.

Zastępca Burmistrza Marek Chibowski skierował prośbę do Dyrekcji ZK o przygotowanie dla mieszkańców gminy
Halinów stosownej informacji w lokalnej prasie.

Przewodniczący Tadeusz Jankowski  o godz. 1815, po wyczerpaniu porządku obrad  zamknął posiedzenie Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

/-/ Tadeusz Jankowski

Protokołowała:

Teresa Wyrostkiewicz


