
P r o t o k ó ł   Nr 29/2008
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Poczesnej

w dniu  26 marca 2008 roku. 
                                                                                 

Obecni: w/g załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Opinia na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. 
2. Sprawy różne.

Ad. 1
Na posiedzenie Komisji Rewizyjnej zostali zaproszeni: 

Pani Dorota Kołodziejczyk – Skarbnik Gminy, Wójt Gminy oraz inne osoby, 
które posiadają wiedzę w zakresie sprawozdania z wykonania budżetu.
Zgodnie z zadawanymi pytaniami przez członków Komisji Rewizyjnej na samym 
początku Skarbnik Gminy wyjaśniła zmniejszenie planu dochodów gminy na rok 
2007 o kwotę 204.358 zł.
Plan dochodów 23.726.015 zł.
Po zmianie 23.521.657 zł.
Na zmiany planu dochodów składały się:
• otrzymane subwencje z budżetu państwa – 216.469 zł.
• zmniejszone dotacje celowe na zadania zlecone i z porozumienia – 154.385 zł
• otrzymane darowizny w formie pieniężnej – 54.500 zł
• otrzymana rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od 

nieruchomości – 32.565 zł
• zmniejszone udziały we wpływach podatku dochodowego – 69.636 zł
• zwiększone dochody własne w tym zaległe wpływy z Cz. P. K. – 913.045 zł
• zmniejszone planowane dotacje w ramach realizacji zadań zintegrowanego 

Programu Rozwoju Regionalnego – 1.196.916 zł.

Następnie Skarbnik Gminy omówiła plan wydatków:
• plan na 2007 r. wynosił 26.029.024 zł, a po zmianach 26.712.668 zł.
• dokonane w ciągu 2007 r. zmiany spowodowały wzrost o kwotę 683.644 zł. 

Następnie omówione zostały wydatki budżetu gminy za rok 2007. 
     Omówiono wszystkie działy i paragrafy. Omówione zostały dotacje dla jednostek 
     pomocniczych jak i dotacje i subwencje dla gminy.
Na posiedzeniu komisji Wójt omówił sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych 
za rok 2007. W tym punkcie padło wiele pytań zwłaszcza zadanych przez członka 
komisji radnego Mirosława Dobosza. Wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione, 
co spowodowało wyczerpanie pytań.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zadał pytanie Skarbnikowi Gminy, czy RIO 
przysłało opinię za I półrocze i czy były wnioski pokontrolne. 
Skarbnik odpowiedziała, że opinia z wykonania budżetu za I półrocze przyszła 
pozytywna i nie było żadnych pokontrolnych wniosków do realizacji przez gminę. 
Została przekazana kserokopia opinii, którą w całości przeczytał przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej celem zapoznania członków komisji. 



Po wyczerpaniu wszystkich pytań związanych ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2007 r. przewodniczący jeszcze raz zapytał członków komisji, 
czy nasuwają się im jeszcze jakieś uwagi do przedstawionego sprawozdania. 

Nie było żadnych uwag i w związku z powyższym sprawozdanie 
z wykonania budżetu za 2007 r. przewodniczący poddał pod głosowanie za jego 
przyjęciem:

„za” przyjęciem głosowało     4 członków komisji
„przeciw”                                0
„wstrzymał się”                      1

Ad. 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał odpowiedzi na wnioski z poprzedniej 
komisji:

• zapoznał z pismem nr 0050/6/08 z dnia 4 marca 2008 r. skierowane przez 
Przewodniczącą Rady Gminy Lidię Kaźmierczak do radnego Mirosława Dobosza.

• z pismem radnego Mirosława Dobosza z dnia 18 lutego 2008 r. skierowanym 
     do Przewodniczącej 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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