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                                                 Protokół nr  24/2017 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej   

Rady Gminy Poczesna  z dnia 12 września 2017 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
1. Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017 roku. 
2. Omówienie materiałów na XXX Sesję Rady Gminy Poczesna. 
3. Sprawy różne. 

 
Ad.1 
 
Sprawozdanie z  realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017 roku omówiła  Skarbnik 
gminy, Halina Paruzel- Tkacz 
Głos zabierali 
 
- Ewa Synoradzka spytała o nadwyżkę  w kwocie 1 515 000,00 zł 
- Skarbnik gminy  poinformowała, że w I półroczu więcej było dochodów a planowane 
wydatki były niewykonane. 
- Grzegorz Sikora zapytał jaka jest realizacja budżetu po stronie dochodów. 
- Skarbnik gminy odpowiedziała, że kwota dochodów zrealizowana jest w 49,92%.  
- Tadeusz Bajdor zapytał czy inwestycje realizowane są zgodnie z planem. 
- Skarbnik gminy  odpowiedział, że inwestycje realizowane są zgodnie z planem. -
Tadeusz Bajdor poprosił o wyjaśnienie §6050 dotyczącego modernizacji budynku 
mieszkalnego. 
- Skarbnik gminy wyjaśniła , że modernizacja dotyczy komina w budynku 
mieszkalnym. 
- Grzegorz Sikora zapytał, ile kosztuje miesięczne utrzymanie linii autobusowych 
funkcjonujących na terenie gminy. 
-Wójt Gminy, Krzysztof Ujma odpowiedział, że jest to około 210 000,00 zł. 
 
 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Członkowie Komisji jednogłośnie,  pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z realizacji 
budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku. 
 
Ad.2 
 
Punkt 9 porządku XXX Sesji tj. informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych 
zaplanowanych na 2017 rok oraz zadań inwestycyjnych na  lata 2017 – 2018 
przedstawił Wójt Gminy Krzysztof Ujma. 
 
Głosu nikt nie zabrał 
Informacja została przez komisję przyjęta do wiadomości. 
 
Ad.3 
 
W tym punkcie głos zabierali: 
 
-Przewodniczący Komisji Tadeusz Bajdor zapytał o pogorzelców. 



2 

 

-Wójt Gminy Krzysztof Ujma wyjaśnił jak obecnie wygląda sytuacja rodziny oraz 
poinformował o udzielonej przez Gminę pomocy poszkodowanym. 
 
Na tym dyskusję zakończono 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
 
 
 
                       
Protokół sporządziła:                        Członkowie Komisji Rewizyjnej:  
 
  Wioletta Przybylska                         Bajdor Tadeusz         – Przewodniczący Komisji   

                                                         Kucia Waldemar        – członek                           

                                                         Sikora Grzegorz        – członek                           

          Synoradzka Ewa       – członek                            

                                                         Wąsińska Barbara    – członek                           


