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Protokół

z czynnoŚci kontrolnych przeprowadzonych w zakresie kontroli łlydatków sołectwo Golińsk
Data rozpoczęcia czynnościkontrolnych : 05.08.2020 roku
D ata zakończenia czynn o ści kontrolnych : 21.09 .202 0 roku

Kierownik jednostki kontrolowanej: Burmistrz Mieroszowa- Pan Andrzej Lipiński
Adres kontrolowanej jednostki: pl. Niepodległości1, 58-350 Mieroszów
Komisja Rewizyjna oświadcza, że kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia
wydanego przęz Przewodniczącą Rady Miejskiej i została przeprowadzona zgodnie z § 49 ust. 1
Statutu Gminy cyt.:
1. legalności,

2.
3.
4.

gospodarności,
rzetelności,

celowości,
zgodności dokumentacji ze stanem fak§cznym.

Zasady tworzenia irealizacji oraz zwrotu częściwydatków wykonanych w ramach funduszu
reguluje ustawa o funduszu sołeckim (Dz.U. 2014 poz.301 ).Jest to wyodrębniona pula
środków w planie wydatków budzetu gminy, o których ptzęztaczeniu decyduje zebranie

wiejskie sołectwa.
Środki funduszu przeznaaza się na realizacjęprzedsięwzięć, które:
. są zadaniami własnymi gminy,

'

służąpoprawie warunków życia mieszkańców, są zgodne ze strategią rozwoju
gminy.

22 września 2018 r. odbyło się Zebranie Wiejskie, w którym wzięło udział
I7 osób z 340 uprawnionych. Na zebrantu podjęto uchwałę nr 1/2018 w sprawie
zatwięrdzenia wniosku określającęgo_przęzruaczęnię środków funduszu sołeckiego.
Wniosek o przyzlanie środków z funduszu sołeckiego wpĘnąłdo Urzędu Gminy w dniu
26.09"2018 roku.

Uchwałą Rady Miejskiej nr IIIlI0l208 z dnia 20 grudnia 2aI9 wyodrębniono w budzecie
Gminy Mieroszów środkistanowiące fundusz sołecki w kwocie 19402,4
L.p.

środkifunduszu
przypadające na

Zadanie

Kwota
planowana

wydatkowana

świetlica wiejska - energia elektryczna +
CO + woda
- opłaty czynszowe

1000,00

1263,I3

400,00

572,00

świętlicawiejska - zakup materiałów

9II2,40

8 270,89

sołectwo (art.2 ust,l
ustawy o fuduszu
sołeckim)
1

2

19402,4

Kwota

p

związany ch z funkcj onowani em i
utrzymaniem (częściowa poprawa i

wymiana instalacji elektrycznej, remon§)
J

świetlicawiejska - zakup usług
związany ch z funkcj onowaniem i
utrzymaniem (częściowa poprawa i
wymiana instalacj i elektrycznej, remonty)

3 690,00

3 780,47

4

tereny zielone - zakup materiałów (paliwo
do kosiarki, plac zaba,w)

1 000,00

1 093,11

5

tereny zielone - zakup usług (plac zabaw)

200,00

0,00

6

imprery integracyjne - zakup materiałów

2 000,00

2 460,00

7

imprery integracyjne - zakup usług

2 000,00

1

8

promocja miejscowości - zakup

1 000,00

0,00

500,00

0,00

20 902,40

18 978,60

539,00

materiałów
promocja miejscowości - zakup usług

9

Ogółem:

Komisja Rewizyjna zauważa, żę w budzecie na rok 2019 zaplanowano dla sołectwa
Golińsk wydatki na promocję miejscowości nie ujęte we wniosku sołectwa, na kwotę 1500
zł. (załącznik nr 9 do

uchwĘ

btldżetowej).

Wydatki z funduszu sołeckiego zręalizowano na poziomię 97.8loń.
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