
P r o t o k ó ł   Nr 28/2008
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Poczesnej

w dniu  20 lutego 2008 roku.                                                                                  
Obecni: w/g załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Opracowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi Sławomira Minkiny.
2. Ocena wykorzystania dotacji przez Gminne Centrum Kultury, Informacji i 

Rekreacji w Poczesnej za 2007 r.
3. Ocena wykorzystania dotacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Poczesnej 
      za 2007 r.
4. Sprawy różne.

Ad. 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opracowane stanowisko w sprawie 
skargi Sławomira Minkiny i poddał pod głosowanie. Przed podjęciem głosowania 
radny M. Dobosz powiedział, że w przedmiotowej sprawie z uwagi naruszenia prawa 
przez Wójta Gminy w sprawie powołania Komendanta Gminnego OSP zostanie 
sprawa skierowana do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

„za” stanowiskiem głosowało 4 członków komisji
„przeciw”                                1
„wstrzymało się”                     0

Radny M. Dobosz zwrócił się o rejestr umów o pracę sporządzanych w Urzędzie 
Gminy.

Ad. 2
Wyrywkowo sprawdzono rozliczenie wykorzystania dotacji przez Gminne Centrum 
Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej. Od Urzędu Gminy Gminne Centrum 
Kultury, Informacji i Rekreacji otrzymało 352.500 zł dotacji.
Dokumentację i faktury dostarczył Główny Księgowy Marcin Huras. 
Budziła wątpliwości faktura Nr 31108071116 z 21 sierpnia 2007 r. poz. 109 
za zużycie wody i ścieki w KS „Olimpia” w Hucie Starej B kwota 12.910,76 zł.
Na miejscu Główny Księgowy wyjaśnił, że faktura dotyczy basenu za sezon.
Faktura nr 10620/FV z 20.11.2007 r. za miesięcznik „Spoiwo” za 900 szt.
miesięcznie kwota 1.811,70 zł.

Komisja uważa, że zasadne byłoby umieszczanie reklam w miesięczniku „Spoiwo”, 
które by zrekompensowały ponoszone wydatki.

Sprawdzono poz. 153 za energię faktura nr 6095923/0107 dla KS „Olimpia” 
na kwotę 2.623,45 zł.
Prosimy o pisemne wyjaśnienie, co spowodowało takie wysokie zużycie energii.



Ad. 3
Wyrywkowo sprawdzono dokumentację łącznie z fakturami dotyczącymi Gminnej 
Biblioteki, która otrzymała dotację w wysokości 301.500 zł.
Komisja stwierdza, że brak jest delegacji dla pracowników filii, którzy jeżdżą po 
odbiór książek do Gminnej Biblioteki w Poczesnej.
Budziła wątpliwość faktura Nr 125 z dnia 6.09.2007 r. za wymianę opraw 
oświetleniowych o wartości 2.995,10 zł . Wymieniono 20 opraw oświetleniowych.
Główny Księgowy wyjaśnił na miejscu, że w wartość faktury wchodzą również koszt 
oprawy + usługa, choć nie było tego zaznaczone w fakturze.

Po zweryfikowaniu faktur Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby w jednostkach 
budżetowych podległych Urzędowi Gminy Poczesna prowadzić:

1. rejestr rozmów telefonicznych z zaznaczeniem rozmów służbowych 
     i prywatnych.

2. czy są prowadzone rejestry delegacji w jednostkach pomocniczych.

Ad. 4
W sprawach różnych głosu nie zabierano.

Komisja Rewizyjna zobowiązuje Przewodniczącą Rady Gminy do powiadomienia 
Sławomira Minkiny, że jego skarga będzie rozpatrywana przez Radę Gminy na 
najbliższej sesji Rady Gminy.

                               Na tym posiedzenie Komisja zakończyła.

Protokół sporządziła: 
   Teresa Parkitna

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej: 

1. Pietras Stanisław   – przewodniczący Komisji - .................................................

2. Parkitna Teresa     – zastępca przewodnicz.   - ................................................. 

3. Kucia Waldemar    – członek                           - .................................................

4. Bajdor Tadeusz     – członek                           - .................................................

5. Dobosz Mirosław   – członek                           - ..................................................    
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