
 
 

BRM.0012.1.4.2021           

 

Protokół nr 15/2021 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Inowrocławia, 

odbytego w dniu 10 maja 2021 r. w trybie zdalnym  

(z wykorzystaniem  środków porozumiewania się na odległość). 

 

 

Czas trwania posiedzenia 12.00 – 12.45. 

 

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu: 

1. Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji 

2. Elżbieta Jardanowska  – Członek Komisji 

3. Lidia Stolarska   – Członek Komisji 

4. Jan Gaj    – Członek Komisji 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 

1. Dorota Rutkowska – Skarbnik Miasta. 

2. Michał Jaśtak – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego                      

i Funduszy Europejskich. 

 

Lista obecności członków Komisji obecnych podczas Komisji online stanowi 

załącznik nr 1  do protokołu.   

                                       

Ad 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum. 

 

Posiedzenie Komisji otworzył  Pan Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji, 

który po sprawdzeniu obecności stwierdził, że w obradach Komisji uczestniczy 

4 radnych, co wobec ustalonego składu Komisji wynoszącego 4 osoby, stanowi 

kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 

Ad 2. Propozycje zmian do porządku obrad. 

 

Zmian do porządku obrad nie wniesiono i przystąpiono do jego realizacji.  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum. 

2. Propozycje zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 14/2021 z posiedzenie Komisji. 

4. Raport o stanie Miasta Inowrocławia za rok 2020. 

5. Analiza sprawozdania w wykonywania budżetu Miasta Inowrocławia                  

za 2020 r. 

6. Wypracowanie wniosku absolutoryjnego. 
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7. Ustalenie planu pracy Komisji na II półrocze 2021 r. 

8. Sprawy wymagające opinii Komisji. 

9. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 14/2021 z posiedzenia Komisji. 

 

Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji: 

Kto jest za przyjęciem protokołu nr 14/21 z posiedzenia Komisji? 

 

głosowanie:   za – 4, przeciw - 0, wstrzym. się – 0. 

 

Ad 4. Raport o stanie Miasta Inowrocławia za rok 2020 r.  

 

Michał Jaśtak – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy 

Europejskich: 

Przedstawił Raport o stanie Miasta Inowrocławia za rok 2020.  

Raport stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Pytania i dyskusja: 

 

Lidia Stolarska – Członek Komisji: 

Str. 21- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Straż Miejska 

Inowrocławia nałożyła 1156 mandatów karnych na łączną kwotę 86 690 zł. Czy te 

mandaty zostały opłacone? 

 

Michał Jaśtak – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy 

Europejskich: 

Jest to raport o stanie gminy, więc są to rzeczy, które się wydarzyły. Nie wchodzimy                         

w szczegóły czy mandaty zostały zapłacone, czy sprawy się odbyły i z jakim finałem.  

 

Więcej pytań nie było. 

 

Ad 5. Analiza sprawozdania w wykonywania budżetu Miasta Inowrocławia                  

za 2020 r. 

 

Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji: 

 

Wszyscy Państwo otrzymali następujące dokumenty: 

− sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2020 r. (załącznik nr 

3), 

− informację o stanie mienia komunalnego Miasta Inowrocławia za 2020 r. 

(załącznik nr 3), 
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− informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej                  

im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2020 r. oraz informację o przebiegu 

wykonania planu finansowego Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu              

za 2020 r. (załącznik nr 3), 

− sprawozdania finansowe za 2020 r. (załącznik nr 4),  

− opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2021 r.                 

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia (załącznik nr 5). 

 

Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie sprawozdania. 

 

Dorota Rutkowska – Skarbnik Miasta: 

Przedstawiła sprawozdanie dotyczące wykonania budżetu Miasta Inowrocławia                 

za 2020 r., informację o podjętych decyzjach przez Urząd Miasta, przestrzegania zasad 

gospodarki finansowej oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.   

Materiały stanowią załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji: 

Otwieram dyskusję. 

 

Czy są pytania do przedstawionego materiału? 

 

Pytań nie było. 

 

Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji: 

Chciałbym poinformować Państwa, że wszystkie Komisje Rady Miejskiej 

Inowrocławia pozytywnie zaopiniowały dokumenty, które dzisiaj zostały 

przedstawione. 

Opinie Komisji Rady Miejskiej stanowią załącznik nr 7 (plik) do protokołu.  

 

Pozytywna jest również opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, którą Państwo 

otrzymali. 

 

Po analizie wszystkich dokumentów wnioskuję o zatwierdzenie sprawozdania 

finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2020 r. 

 

Przystępujemy teraz do głosowania.  

 

1) Sprawozdanie z wykonania  budżetu Miasta Inowrocławia za 2020 r.  

 

głosowanie:    za głosowało – 3 , przeciw – 1  , wstrzym. się – 0 

 

2) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej im. Jana 

Kasprowicza w Inowrocławiu za  2020 r.  

 

głosowanie:   za głosowało – 4 , przeciw - 0  , wstrzym. się – 0 
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3) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Kujawskiego Centrum 

Kultury w Inowrocławiu za 2020 r. 

 

głosowanie:   za głosowało – 4 , przeciw - 0, wstrzym. się – 0 

 

4) Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Inowrocławia za 2020 r. 

 

głosowanie:   za głosowało – 4, przeciw – 0 , wstrzym. się – 0 

 

Stwierdzam, że Komisja Rewizyjna, po dokonanej analizie sprawozdanie przyjęła.  

 

Jednym z wymaganych dokumentów dostarczanych do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej po dokonanej analizie sprawozdania jest opinia Komisji Rewizyjnej                   

o wykonaniu budżetu Miasta Inowrocławia za 2020 r. 

Ogłaszam krótką przerwę w celu przygotowania treści opinii, która zostanie przesłana 

do Państwa drogą e-mailową. 

  

po przerwie. 

 

Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji: 

Komisja Rewizyjna po analizie ww. dokumentów i wysłuchaniu Pani Skarbnik oraz 

wzięciu pod uwagę wyników własnej kontroli, opracowała treść opinii o wykonaniu 

budżetu Miasta Inowrocławia za 2020 r. 

 

Kto jest za przyjęciem pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu 

Miasta Inowrocławia za 2020 r.? 

 

głosowanie:   za głosowało – 3, przeciw – 1, wstrzym. się – 0. 

 

Opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Wszyscy Państwo otrzymali również projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020. 

 

Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? 

 

Pytań nie było. 

 

Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

 

głosowanie:   za głosowało – 3, przeciw – 1, wstrzym. się – 0. 

 

Stwierdzam, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Projekt stanowi  

załącznik nr 9 do protokołu. 
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Ad 6. Wypracowanie wniosku absolutoryjnego. 

 

Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji: 

W wyniku analizy ww. dokumentów i pozytywnego ich zaopiniowania, Komisja 

Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Inowrocławia                

z tytułu wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2020 rok. 

 

Ogłaszam krótką przerwę w celu przygotowania treści wniosku, który zostanie 

przesłany do Państwa drogą e-mailową. 

 

po przerwie. 

 

Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi 

Miasta Inowrocławia z tytułu wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2020 rok? 

 

głosowanie:   za głosowało – 3, przeciw – 1, wstrzym. się – 0. 

 

Wniosek został przyjęty. 

 

Wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Inowrocławia stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu. Załącznikiem do wniosku jest opinia Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej Inowrocławia o wykonaniu budżetu Miasta Inowrocławia 

za 2020 r. 

 

Wszyscy Państwo otrzymali również projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Prezydenta Miasta Inowrocławia z tytułu wykonania budżetu za rok 

2020. 

 

Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały?  

 

głosowanie:   za głosowało – 3, przeciw – 1, wstrzym. się –0. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad 7. Ustalenie planu pracy Komisji na II półrocze 2021 r. 

 

Przewodniczący Komisji przedstawił propozycje planu pracy Komisji Rewizyjnej na                    

II półrocze 2021 r. 

Plan pracy stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Innych propozycji nie było.  

 

Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji: 

Kto z państwa jest za przyjęciem planu pracy Komisji na II półrocze 2021 r.: 
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głosowanie:   za głosowało – 4, przeciw – 0, wstrzym. się – 0. 

Ad 8. Sprawy wymagające opinii Komisji. 

 

Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji: 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdana z kontroli 

przeprowadzonej w zakresie wydatkowania dotacji z budżetu Miasta 

Inowrocławia na kulturę fizyczną i sport na lata 2018-2019 

Projekt stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

 

Pytania i dyskusja: nie było. 

 

Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji: 

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

 

głosowanie:  za – 4, przeciw - 0, wstrzym. się – 0. 

 

Ad 9. Sprawy bieżące. 

 

Nie było. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie 

Komisji o godzinie 1245. 

 

 

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej 

 

Waldemar Wąśniewski 

 
Protokółowała:  

Agnieszka Bardzińska 

 

 

 

 

 

 

 
podpisany 

 


