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P R O T O K Ó  Ł   P O K O N T R O L N Y  

 

Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Łapsze Niżne  

z przeprowadzonej w dniu 5 listopada 2020 r. kontroli wydatkowania  

środków sołeckich w 2020 r. 

 

 

Osoby  przeprowadzające kontrolę: 

Henryk Janeczek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Dorota Wasielak – Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Tomasz Markowicz – Członek Komisji Rewizyjnej 

Józef Prelich – Członek Komisji Rewizyjnej 

Stanisław Tkaczyk – Członek Komisji Rewizyjnej 

 

Do kontroli zostały wybrane sołectwa: Niedzica-Zamek, Falsztyn oraz Frydman. Kontrola 

została przeprowadzona w terenie, w obecności sołtysów poszczególnych sołectw. Komisja 

przystąpiła do kontroli zapisów na kontach analitycznych i szczegółowej analizy faktur. 

 

Wysokość środków przypadających na dane sołectwa: 

 

 

Lp. 

 

Nazwa sołectwa 

 

Wysokość środków 

1. Falsztyn 22 006,40zł 

2. Frydman 63 490,90zł 

3. Niedzica- Zamek 20 440,72 zł 

 

 

 Sołectwo Niedzica-Zamek : 

Przydzielony fundusz sołecki został rozdzielony na poszczególne zadania:  

- remonty dróg polowych i gminnych sołectwa na kwotę 10 000,00 zł, 

- wydatki na promocję miejscowości– uroczystości wiejskie na kwotę 5 000,00 zł. 

- prace porządkowe na drogach i terenie miejscowości na kwotę 5 440,72 zł  

Łączna kwota rozdysponowana przez sołectwo Niedzica-Zamek  – 15 433,85  zł 
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Na dzień kontroli środki wydane z funduszu sołeckiego wynosiły 15 433,85 – wydatki dotyczyły 

głównie remontów dróg, oraz wykonania przepustu oraz utwardzenia poboczy na ul. Nad Zalewem. 

Szczegółowy opis wykonanych prac stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

W sołectwie Niedzica-Zamek komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości   

w wydatkowaniu środków sołeckich.  

 

 Sołectwo Falsztyn: 

Przydzielony fundusz sołecki został podzielony na następujące zadania: 

- uregulowanie drogi ul. Sokoła, pra ce geodezyjne i ziemne w kwocie 18 006,40  

-  bieżące utrzymanie czystości na terenie miejscowości w kwocie 4 000 zł  

 

Łączna kwota rozdysponowana przez sołectwo Falsztyn – 5 074,39 zł 

 

Na dzień kontroli środki wydane z funduszu sołeckiego wynosiły 5 074,39 zł  – wydatki dotyczyły 

głównie remontu ul. Sokoła ( tj. zakupu i transportu kruszywa ), oraz czyszczenia rowów. 

Szczegółowy opis wykonanych prac stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

W sołectwie Falsztyn komisja zauważyła, że środki z funduszu są przeznaczane na 

czyszczenie korytek przydrożnych posesji, co wg. członków komisji jest bezzasadne. Komisja 

Rewizyjna w wyniku kontroli stwierdziła, że sołtys miejscowości Falsztyn powinien 

poinformować mieszkańców wsi,  że kwestia czyszczenia odcinków betonowych korytek 

odwadniających leży w gestii właściciela posesji do której przylega dany odcinek ciągu 

odwadniającego. 

 

 Sołectwo Frydman  

Przydzielony fundusz sołecki został podzielony na następujące zadania: 

- remonty dróg gminnych polowych na kwotę 63 490,90 zł  

- dofinansowanie imprez i uroczystości wiejskich na kwotę 10 000,00 zł 

- utrzymanie porządku we wsi  na kwotę 10 000,00  

 

Łączna kwota rozdysponowana przez sołectwo Frydman  – 44 711,92  zł 

 

Na dzień kontroli środki wydane z funduszu sołeckiego wynosiły 44 711,92 zł  – wydatki dotyczyły 

głównie remontów dróg, wykonania drogi przy ul. Tysiąclecia, powiększenia i utwardzenia parkingu 
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przy cmentarzu, prac porządkowych wzdłuż cieku wodnego, utrzymania porządku w sołectwie, 

zakupu znaku informacyjnego oraz krzewów i tuj do nasadzenia.  

Szczegółowy opis wykonanych prac stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

W sołectwie Frydman  członkowie Komisji nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości  

w wydatkowaniu środków z funduszu sołeckiego.  

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Podpisy kontrolujących:   

                                                                                                          

............................................   

                           

............................................   

                             

............................................            
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……………………………             

 


