OR.00012-1.2.2016
Protokół Nr 2/2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 26 kwietnia 2016 r.
II Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie, odbyło się w dniu
26 kwietnia 2016 r. o godzinie 8:00 w Biurze Rady Miejskiej w Otmuchowie, pokój nr 8 (I piętro).
Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Otmuchowie Pan Tadeusz Napora.
Komisja Rewizyjna obradowała w składzie – 5 członków, co stanowi o prawomocności obrad.
Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu stanowi załącznik do Protokołu.
Spoza Komisji Rewizyjnej w posiedzeniu wzięli udział: Burmistrz Otmuchowa, Skarbnik Miasta
i Przewodniczący Rady Miejskiej w Otmuchowie. Lita obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 3
Porządek posiedzenia komisji:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Analiza wyników z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za 2015 r.
5. Analiza wykorzystania środków (dotacji) z budżetu Gminy Otmuchów udzielonych dla
stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w 2015 r.
6. Stan mienia Gminy Otmuchów i zobowiązań w oparciu o Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy za 2015 rok.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
Porządek obrad został odczytany, przegłosowany i przyjęty.
Przewodniczący poinformował, że materiały na posiedzenie Komisji Rewizyjnej zostały
dostarczone członkom komisji.
Ad. 4
● Komisja przystąpiła do omówienia złożonych przez CUHT „Zamek” Sp. z o.o. informacji
dotyczących bilansu oraz rachunków zysków i strat. Zwrócono uwagę na to, iż w 2015 r. mimo
dokapitalizowania spółki wydatkiem majątkowym w kwocie 320 000,00 zł przy kapitałach własnych
wynoszących na dzień 31.12.2014 r. – 140 752,44 zł ich stan na 31.12.2015 r. wyniósł 95 619,93 zł.
Z informacji dodatkowych i objaśnień Zarządu Spółki do bilansu za 2015 r. wynika, że strata jest
niższa od roku poprzedniego o 15 344,64 zł uzyskano to dzięki oszczędnościom w wydatkach
i kosztach. Komisja stwierdziła, z Rachunku zysków i strat Spółki, że ta realizowała swoje przychody
w kolejnych latach ze stratą i tak:
- w 2013 r. – 1 zł przychodu Spółki realizowany był ze stratą – 0,16 zł.
- w 2014 r. – 1 zł przychody Spółki realizowany był ze stratą – 0,13 zł.
- w 2015 r. – 1 zł przychody Spółki realizowany był ze stratą – 0,10 zł.
W informacji Burmistrza o stanie mienia Gminy Otmuchów, dotyczącego finansowego majątku
trwałego podane jest, że wartość tego majątku równa jest wartości udziałów będących własnością
Gminy Otmuchów, w CUHT Zamek tj. 561 000,00 zł. Z analizy danych bilansowych Spółki Komisja
stwierdziła, że wartość kapitału własnego jest niższa od wniesionych udziałów i jest równa tylko
95 619,93 zł. Z chwilą zakończenia procesu likwidacji Spółki, zmniejszeniu ulegnie finansowy
majątek trwały Gminy Otmuchów, na co wskazuje bilans Spółki wraz z rachunkiem zysków i strat na
dzień 31.12.2015 r. Dodatkowo na zmniejszenie aktywów wpłyną „środki trwałe w budowie”
o wartości 36 567,73 zł. które są zapisem niezmiennym od lat. Są to poniesione wcześniej nakłady na
nieskończony środek trwały. W rezultacie przy rozliczeniu tej inwestycji, bez powstania nowego
środka trwałego, poniesione nakłady będą kosztem działalności Spółki i wpłyną na pogorszenie
wyniku.
Burmistrz zauważył, że przyczyn takiego stanu rzeczy było kilka, między innymi brak możliwości
spełnienia wymogów rynkowych, z powodu niskiego standardu pomieszczeń hotelowych.
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Obiekt wymaga remontu. Dochody był niższe, niż przewidywano. Zauważył, że decyzja o likwidacji
spółki była słuszna, ponieważ tworząc instytucję kultury, mamy możliwość pozyskiwania funduszy
i dotacji na ten cel. Środki wypracowane przez spółkę wydatkowane były na bieżące utrzymanie
i drobne remonty i są to kwoty wystarczające. Na pozostałe, większe, takie jak elewacja, dach,
stolarka, konieczne było i jest złożenie wniosków o dofinansowanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego i „RPO”. Burmistrz zauważył również, że konieczne jest znalezienie kogoś do
opracowania koncepcji „życia” Zamku, ponieważ w tej chwili Zamek jest „niewidoczny” oraz
podnieść walory obiektu, umieć sprzedać jego potencjał, między innymi poprzez umieszczenie na
obwodnicy Otmuchowa tzw. pylonów reklamujących Zamek, na wielkich słupach. Trzeba też
podnieść standard obiektu, ponieważ wystrój wnętrz, adaptacje wykonywano w latach 1995-96. Na
elewację Zamku wniosek złożony będzie do RPO. Burmistrz zwrócił się z apelem do radnych
o poparcie i wygospodarowanie w przyszłorocznym budżecie funduszy na poprawę warunków
w obiekcie. Zwrócił uwagę również na konieczność poprawy zabezpieczenia p.poż. i stanu
technicznego, poprzez między innymi podciągnięcie suchych przewodów do wody, zamontowanie
czujników i innych urządzeń przeciw pożarowych. Poinformował, że opracowanie dokumentacji
kosztować będzie kilkadziesiąt tysięcy złotych i w latach 2017-2018 kwota ta musi być zabezpieczona
w budżecie.
Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła niniejsze sprawozdanie i potwierdziła zgodność
zapisów dotyczących finansowego majątku trwałego gminy Otmuchów w Informacji o stanie mienia
Gminy z bilansem Spółki.
● Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Otmuchowie za 2015 rok. Zauważono, że ze sprawozdania finansowego spółki za 2015 r. wynika,
że został on zakończony wynikiem dodatnim w kwicie 314 116,34 zł co wpłynie do budżetu Gminy
w 2016 r. Natomiast w roku 2015 z budżetu Gminy do spółki wpłynął zysk netto za 2014 rok
w kwocie 166 175,05 zł. Prócz tej kwoty wpłynęły także podatki i czynsz dzierżawny. Spółka
wydzierżawiała od Urzędu Gminy sieć wodociągową i kanalizacyjną na terenie Gminy Otmuchów,
administrowała oczyszczalnią ścieków w Kałkowie. Wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych
przez spółkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, administrowania i dzierżawy
budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej o wartości 12 667 096,33 zł. Finansowy
majątek trwały, wniesiony przez gminę w kwocie 1 169 000,00 zł. odpowiada 1670 udziałom po
700,00 zł. Wartość udziału wynikająca z kapitału własnego odpowiada wynosi 892,10 zł.
Komisja zawnioskowała do Burmistrza Otmuchowa o wypracowanie sposobu na możliwość
amortyzowania środków trwałych znaczącej wartości dzierżawionych przez Spółkę aby móc zbierać
środki pieniężne na ich odtworzenie. Ponadto amortyzacja wpłynie na wzrost kosztów Spółki co
obniży wynik, a w ślad za nim zmniejszy podatek dochodowy, który za 2014 rok Spółka zapłaciła
w wysokości 48 637,00 zł., a za 2015 rok 83 720,00 zł.
Komisja po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otmuchowie, oceniła ją pozytywnie i jednogłośnie przyjęła.
Skarbnik zauważył, że jeśli Gmina odda część majątku, to będzie to równoznaczne z ograniczeniem
wpływów do budżetu i dywidenda się zmniejszy. Wpływy generują dochód.
● Komisja zapoznała się z Informacją z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Otmuchowie w 2015 roku, złożoną przez Kierownika OPS i porównała tę informację z zapisami
w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2015 rok. Ośrodek Pomocy
Społecznej w ramach prowadzonej działalności wykonuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej. Wydatki w dziale 852 pn. Pomoc społeczna zamknęły się kwotą
6 842 626,74 zł. co stanowi 95,84% przyjętego planu. Wśród wydatków znaczącą jest odpłatność
w kwocie 674 571,86 zł.,tj.9,86% wydatków ogółem, za pobyt mieszkańców naszej Gminy w domach
pomocy społecznej.
Komisja pozytywnie oceniła działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Otmuchowie
i przyjęła jednogłośnie złożoną informację bez uwag.
● Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem z działalności Miejsko-Gminnego Domu
Kultury w Otmuchowie za 2015 rok. Działalność finansową zakończono z nieznacznym
niedoborem -2 825,73 zł. równym 0,58% przychodów ogółem. Niedobór został pokryty własnymi
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środkami w obrocie. Komisja Rewizyjna oceniła działalność finansową pozytywnie z zastrzeżeniem,
aby Kierownictwo MGDK unikało w przyszłości działalności z nadwyżką kosztów nad przychodami.
Komisja również zapoznała się z merytorycznym sprawozdaniem z działalności Miejsko Gminnego
Domu Kultury w Otmuchowie i oceniło tę działalność pozytywnie bez uwag. Sprawozdanie
jednogłośnie przyjęto.
● Komisja zapoznała się z wynikami działalności Gospodarstwa Komunalnego
w Otmuchowie i porównała je z zapisami w sprawozdaniu.
Wykonane dochody - 169 811,31 zł.,tj.94,34% planowanych (180 000,00 zł.),
wykonane wydatki – 1 289 758,43 zł.tj.98,46% planowanych (1 310 000,00 zł.)
W/w dochody i wydatki znajdują swoje zapisy w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Otmuchów za 2015 rok. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dochody to
wpływy z najmu, dzierżawy, usług i odsetek od zaległości, natomiast wydatki związane są ze
statutową działalnością Gospodarstwa Komunalnego, szczegółowo opisane w informacji złożonej
Komisji Rewizyjnej przez Kierownictwo Gospodarstwa Komunalnego.
Komisja przyjęła jednogłośnie informację i nie wniosła żadnych uwag.
● Komisja zapoznała się z Informacją z wyniku działalności Zespołu Obsługi Szkolnictwa
w Otmuchowie za 2015 rok. Podkreślono, że jednostka ta zrealizowała wydatki budżetowe na
zadania oświatowe zgodnie z zakładanym planem, w prawie 100%. Zwrócono uwagę na koszty
związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli w innych gminach.
Wydatki obejmowały trzy działy:
801 – Oświata i wychowanie wydatek za pośrednictwem ZOS – 17 018 712,99 zł. z tego działu, bez
pośrednictwa ZOS, Gmina finansowała zadania na kwotę 648 567,93 zł. skierowane do:
- dotacja dla szkoły w Ligocie Wielkiej
– 324 596,79 zł.
- dotacja celowa na zakup podręczników dla Ligoty Wielkiej –
2 267,10 zł.
- budowa przyszkolnego basenu DELFINEK
–
6 027,00 zł.
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie
– 315 677,04 zł.
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 273 466,78 zł.
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 671 200,79 zł.
Razem ZOS wydatkował 17 969 876,47 zł. z czego 83 507,20 zł. przelano innym gminom za
uczęszczanie dzieci z naszej gminy do ich przedszkoli.
Komisja po zapoznaniu się z informacją z działalności Zespołu Obsługi Szkolnictwa
w Otmuchowie za 2015 rok stwierdziła, że zapisy w nim zawarte, które odnoszą się do wydatków
znajdują swoje odbicie w Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2015 rok.
Jedyną różnicą jest wielkość subwencji oświatowej, która w sprawozdaniu wykonania budżetu Gminy
Otmuchów wynosi 9 458 093,00 zł., a w informacji ZOS 9 437 973,00 zł. Różnica wynika
z nieuwzględnienia w informacji opisowej ZOS wzrostu w ciągu roku subwencji oświatowej.
Komisja przyjęła jednogłośnie Informację z wyniku działalności Zespołu Obsługi Szkolnictwa
w Otmuchowie za 2015 rok.
Ad. 5
Komisja zapoznała się z całością materiałów związanych z udzielonymi dotacjami:
- Dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2360
- dotacje dla organizacji pozarządowych (pożytku publicznego) - 262 950,02 zł.
- Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność § 2360
- dotacja dla Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu z przeznaczeniem na pomoc społeczną dot.
m.in. opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi w domu, rehabilitacji itp. – 40 000,00 zł.
Zadaniami priorytetowymi w zakresie współpracy Gminy Otmuchów z podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2015 roku były zadania związane z:
• pomocą społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywaniu szans tych rodzin i osób – 3 zadania
• wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu – 7 zadań
• wypoczynkiem dzieci i młodzieży oraz turystyką i krajoznawstwem – 1 zadanie
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Burmistrz Otmuchowa działając na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. Nr poz. 1515, z późn. zm. ) oraz art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j.t. Dz. U. 2014 r.
poz.1118 z późn. zm.), ogłosił w dniu 23 grudnia 2014 otwarte konkursy ofert na 11 zadań
publicznych. Komisja konkursowa, powołana zarządzeniem Burmistrza Otmuchowa, w której składzie
(5 osób) oprócz pracownika właściwego merytorycznie, znajdują się przedstawiciele Urzędu
Miejskiego (2 osoby) oraz organizacji pozarządowych (2 osoby), na swoim posiedzeniu rozpatrzyła
złożone oferty i nie stwierdziła w nich formalnych braków.
Do konkursów przystąpiło 10 organizacji obejmując swoimi ofertami wszystkie 11 zadań publicznych,
w wyniku czego zawarto 11 umów na ogólną kwotę dotacji w wysokości 302 950,02 zł., która
stanowiła 41,98% udziału w całkowitych kosztach tych zadań.
Radna Ludwa zwróciła się z pytaniem, kto w ramach turystyki i rekreacji, jest objęty tym zadaniem.
Burmistrz odpowiedział, że wszystkie dzieci z terenu naszej gminy i nie ma tu podziałów. Zwrócił też
uwagę, że koło PCK działa bardzo prężnie w naszej gminie i jest stawiane za wzór w całym
województwie. Powstają kluby PCK w szkołach i widać zaangażowanie ze strony uczniów
i osób tym się zajmujących.
Z analizy dokumentacji dotyczącej zleconych 11 zadań publicznych Komisja stwierdziła,
że zadania zostały zrealizowane: zgodnie z podpisanymi umowami, efektywnie, rzetelnie, należycie
i terminowo, prawidłowo, gdyż dotacje kierowane były wprost na realizację zadania, przy
prowadzeniu dokumentacji zgodnej z przepisami prawa i postanowieniami podpisanych umów.
Powyższa ocena zrealizowanych zadań publicznych dokonana została, w oparciu o przegląd
dokumentacji w zakresie:
1. zgodności ogłoszenia konkursowego z postanowieniami umowy oraz zapisami ofert
i harmonogramu transz finansowych
2. stanu realizacji zadań (sprawozdań cząstkowych)
3. efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadań ocenianych przez pracownika
merytorycznego Urzędu Miejskiego
4. prawidłowości wykorzystania środków z dotacji z budżetu Gminy Otmuchów
5. prowadzenie przez beneficjenta dokumentacji księgowo – rachunkowej w zakresie
wykorzystania środków dotacji z budżetu Gminy Otmuchów.
6. Stan mienia Gminy Otmuchów i zobowiązań w oparciu o Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Gminy za 2015r.
Ad. 6
Komisja rozpatrzyła informację o stanie mienia Gminy Otmuchów przedłożoną przez
Burmistrza Otmuchowa.
Skarbnik Miasta omówił informację o stanie mienia Gminy Otmuchów oraz udzielił szczegółowych
odpowiedzi związanych z zapytaniami członków Komisji.
Komisja ustaliła, że informacja o stanie mienia Gminy Otmuchów obejmuje zestaw danych o majątku
Gminy na dzień 31.grudnia 2015 roku i zawiera:
1. dane dotyczące przysługujących Gminie Otmuchów praw własności
2. dane dotyczące innych niż praw majątkowych
3. dane dotyczące posiadania
4. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 2 i 3,
w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2013r.
5. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw
majątkowych oraz z wykonania posiadania
6. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Otmuchów
Komisja stwierdziła, że przedłożona przez Burmistrza Otmuchowa Informacja o stanie mienia
Gminy Otmuchów obejmuje wszystkie dane i informacje określone w art.267 ust.1 pkt.3 ustawy
o finansach publicznych i wyczerpująco przedstawia zestaw danych o majątku Gminy Otmuchów na
dzień 31 grudnia 2015 roku. Komisja pozytywnie również oceniła dochody uzyskane z tytułu
wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
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Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikające z uchwał Rady Miejskiej – ogółem
1 499 353,00 zł. Komisja zapoznała się z wyliczeniem kwoty 1 499 353,00 zł., która wynika
z niższych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu i przyjęła to wyliczenie
bez zastrzeżeń. Zestawienie wyliczenia w załączeniu do protokołu.
Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych – ogółem 24 026,00
zł. Komisja nie wniosła zastrzeżeń, skutki udzielonych prze gminę ulg i zwolnień wynikają z uchwał:
nr XXXIII/252/2009 z dn. 6.11.2009 r. i nr XXVII/200/2012 z dn.28.12.2012 r. Rady Miejskiej
w Otmuchowie.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – ogółem 22 155,30 zł. Komisja zapoznała się
z wykazem decyzji Burmistrza zarówno co do kwot jak i powodów ich udzielenia i w tym zakresie nie
wniosła zastrzeżeń.
Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytu. Wysokość spłaconych w 2015 roku zobowiązań z tytułu rat
kapitałowych zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w wysokości 1 597 215,79 zł. Łączna
kwota zobowiązań finansowych Gminy Otmuchów wg stanu na 31 grudnia 2015 roku wynosiła
7 491 602,92 zł. co stanowi 17,43% i jest korzystniejsza od kwoty zobowiązań z 31.12.2014r., która to
kwota wynosiła 11 236 546,43 zł i stanowiło to 27,30 % wykonanych dochodów.
Struktura zobowiązań Gminy Otmuchów na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:
1. Pożyczka z budżetu Państwa
- 880 000,00 zł
2. Kredyt w BS Otmuchów
- 1 460 000,00 zł
3. Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II
oraz m. Wójcice – etap II
- 989 664,93 zł.
4. Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kałków
i Wójcice – I etap, gm. Otmuchów
- 3 262 070,00 zł.
5. Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kałków – etap II
gm. Otmuchów
- 899 867,99 zł.
6. Pozostałe zobowiązania wymagalne
- 0,00 zł.
Zobowiązania w/w zmalały w stosunku do stanu z dnia 31.12.2014r.o 3 744 943,51 zł, co odpowiada
zmniejszeniu pożyczek i kredytu w stosunku do:
1. Pożyczki z budżetu Państwa
o 870 000,00 zł
2. Kredytu w BS Otmuchów
o 240 000,00 zł
3. Pożyczki z WFOŚiGW w Opolu - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II
oraz m. Wójcice – etap II
o 257 811,03 zł.
4. Pożyczki z WFOŚiGW w Opolu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kałków i Wójcice
– I etap, gm. Otmuchów
o 275 212,00 zł.
5. Pożyczki z WFOŚiGW w Opolu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kałków – etap II
gm. Otmuchów
o 669 532,00 zł.
6. Pożyczki w BGK w Opolu na wyprzedzające finansowanie - Budowa sieci kanalizacji sanit.
w m. Kałków – etap II gm. Otmuchów
o 1 432 388,48 zł.
Zobowiązania niewymagalne
Zobowiązania, które nie stanowią zobowiązań wymagalnych wynoszą, wg stanu na 31.12.2015r.
2 556 109,41 zł. i są kwotowo niższe w stosunku do zobowiązań z dnia 31.12.2014r. o 493 095,46 zł.
co Komisja oceniła pozytywnie.
Ad. 7
Zaplanowano posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 6 maja 2016 r. (piątek) na godzinę
8:00 w Urzędzie Miejskim w pokoju Rady Miejskiej, z planowanym porządkiem obrad m.in.:
1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2015 rok wraz
z opinią RIO o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia Gminy;
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy za 2015 rok;
3. Opracowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu
wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2015 rok.
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Komisja skierowała wnioski do Burmistrza Otmuchowa o:
1. Rozważenie możliwość zwolnienia z opłat za trwały zarząd jednostki oświatowe.
2. Rozważenie możliwość niepobierania opłat za wywóz nieczystości stałych od jednostek
oświatowych.
Komisja wniosła także o przygotowanie przez Skarbnika wyjaśnień do sprawozdania finansowego
w zakresie:
1. odpisów aktualizacyjnych należności;
2. umorzenia zbiorów bibliotecznych;
3. zaległości wykazanych w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Otmuchów str.4
w powiązaniu do należności wykazanych w bilansie Gminy;
4. Ilość zmian budżetu Gminy;
5. Opisanie należności z bilansu z podziałem na okresy: do 12 m-c i dalsze.
Ad. 8
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął II posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskie w Otmuchowie w dniu 26 kwietnia 2016 r.
Na tym zakończono protokół.
Protokołowała J. Wiktorowska

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -

.........................................
Tadeusz Napora

2. Zastępca Przewodniczącego -

.........................................
Janusz Gitlar

3. Członek -

.........................................
Anna Ludwa

4. Członek -

.........................................
Zbigniew Górski

5. Członek -

........................................
Sylwester Łucki
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