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                                                 Protokół nr 17/2021 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej   

Rady Gminy Poczesna  z dnia 16 grudnia 2021 roku. 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

 

Porządek  posiedzenia: 

 

1. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2022 rok. 

2. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na rok 2022. 

3. Sprawy różne 

 

Przedstawienie porządku posiedzenia przez przewodniczącego komisji.  

Uwag nie wniesiono. 

   

 Ad.1  

 

Projekt budżetu gminy na 2022 rok omówiła Skarbnik gminy – Magdalena Kadłubek. 

Skarbnik gminy poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na 

temat projektu budżetu gminy na 2022 rok.  

 

Głosowanie nad projektem budżetu gminy na rok 2022  

Za głosowało : 4 członków Komisji  

Przeciw głosowało :1 członek Komisji  

Wstrzymało się: 0 członków Komisji  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2022 rok. 

 

Ad.2 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt  planu pracy Komisji na  

2022 rok.  

Ujęto w nim następujące zagadnienia: 

 

 luty/marzec 

1.Kontrola realizacji wymogów wynikających z Ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

2.Kontrola wpłat i ściągalności podatków od osób prawnych oraz fizycznych. 

3.Kontrola umorzeń podatków w 2021 roku. 

4.Kontrola wydatkowania środków finansowych 

z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

za rok 2021. 

5.Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy 

 

 kwiecień/ maj  

1.Kontrola gospodarki finansowej działalności Gminnego Centrum Kultury, 

Informacji i Rekreacji za 2021 rok. 

2.Kontrola gospodarki finansowej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 

2021 rok. 

3.Kontrola wydatkowanych środków finansowych z budżetu gminy na dodatki 

mieszkaniowe. 

4.Kontrola wykorzystania dotacji przez kluby sportowe. 

5.Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy. 
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 Czerwiec 

 1.Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok z 

uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych oraz pozyskiwania środków 

zewnętrznych. 

2.Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. 

3.Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy. 

 

 Wrzesień 

 1.Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2022 roku. 

2.Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy. 

 

 październik/listopad 

1.Kontrola wydatkowanych środków finansowych przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 

2.Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy. 

 

Grudzień 

 1.Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy na rok 2023. 

2.Zaopiniowanie projektu budżetu na 2023r. 

3.Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy. 

 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i pozytywnie zaopiniowali projekt planu pracy Komisji 

na 2022 rok. 

 

Ad.3 

 

W tym punkcie uwag nie zgłoszono 

 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 

         

               

Protokół sporządziła:                        Członkowie Komisji Rewizyjnej:  

 

Wioletta Przybylska                         Bajdor Tadeusz         – Przewodniczący Komisji   

                                                         Dobosz Bożena        – członek                           

                                                         Kołodziej Mateusz     – członek                           

      Kucia Waldemar        – członek                            

                                                         Synakiewicz Halina    – członek                           


