
1 

 

Protokół nr  21/2013 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej   

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 25 lutego 2013 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 
1. Opracowanie i zatwierdzenie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za  

2012 rok. 

2. Kontrola gospodarki finansowej działalności Gminnego Centrum Kultury, 

Informacji i Rekreacji za 2012 rok. 

3. Sprawy różne. 

 
 
Ad.1 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Adam Morzyk przedstawił projekt 

sprawozdania z pracy Komisji w roku 2012. Przewodniczący powiedział, że Komisja 

Rewizyjna pracowała w okresie sprawozdawczym zgodnie z planem pracy, 

zatwierdzonym Uchwałą nr 123/XIV/11 z dnia 29.12.2011 roku, odbywając 11 

posiedzeń.  Frekwencja na posiedzeniach wśród członków Komisji Rewizyjnej 

wyniosła 98% 

Tematyka posiedzeń dotyczyła następujących zagadnień oraz kontroli: 

1. Kontrola wykorzystania dotacji przez GCKIiR w Poczesnej za 2011 rok. 

2. Kontrola gospodarki finansowej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 

2011 rok.  

3. Kontrola wpłat i ściągalności podatków od osób prawnych i fizycznych.  

4. Kontrola umorzeń podatków za rok 2011. 

5. Kontrola wykorzystania środków funduszu sołeckiego za 2011 rok. 

6. Kontrola wykorzystania urlopów przez pracowników Urzędu Gminy.  

7. Analiza i ocena wykonania budżetu za 2011 rok. 

8. Kontrola zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz 

podejmowanych działań w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. 

9. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna. 

10.  Kontrola wydatkowanych środków finansowych z budżetu gminy na dodatki 

mieszkaniowe.  

11.  Kontrola zawartych umów cywilno-prawnych.  

12. Kontrola wykorzystania dotacji Urzędu Gminy przez kluby sportowe  

tj. GKS „GROM” Poczesna,  KS „OLIMIA” oraz „Grom Złota Dama”. 

13. Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2012 r. 

14.  Kontrola przeprowadzonych przetargów oraz zapytań ofertowych do  

14 tys. € 

15. Kontrola finansowa działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Poczesnej.  
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16.  Komisja podjęła próbę oceny zadania pn. „Regulacja stosunków wodnych na 

terenie Gminy Poczesna”. Po zapoznaniu się dokumentacją wykonanego 

zakresu prac wykonanych w 2012r., należy stwierdzić iż w tej dziedzinie na 

terenie gminny istnieją duże potrzeby udrożniania głównych cieków wodnych 

odwadniających sołectwa oraz zabezpieczenia przed podtopieniami. 

17. Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2013. 

18.  Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.  

 

Komisja Rewizyjna na swych posiedzeniach zajmowała się również bieżącymi 

sprawami w zakresie rozpatrywania skarg:  

1. Skargi Państwa Marzeny i Krzysztofa Respondek na Wójta Gminy Poczesna – 

skargę uznano za bezzasadną. 

2. Skargi Pani Renaty Dziubińskiej na Wójta Gminy Poczesna – skargę uznano 

za bezzasadną. 

3. Skargi Państwa Wiesławy i Jerzego Włodarczyk na Wójta Gminy Poczesna - – 

skargę uznano za bezzasadną. 

4. Skarg „Stowarzyszenia w Gminie Poczesna” na Wójta Gminy Poczesna - – 

skargi uznano za bezzasadne. 

5. Skargi Pani Anny Knapik na Wójta Gminy Poczesna – skargę uznano za 

bezzasadną. 

W 2012 roku w Urzędzie Gminy miały miejsce następujące kontrole 

zewnętrze: 

1. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Częstochowie: 

- ocena stanu sanitarnego przystanków autobusowych na terenie gminy. 

- ocena stanu sanitarnego trasy turystyczno – pielgrzymkowej gm. Poczesna. 

 

2. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

- kontrola sprawdzająca trwałość projektu pn. „Dostosowanie ośrodka zdrowia  

   w Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych”. 

 - kontrola prawidłowości realizacji projektu nr POKL.09.01.02.113.11 

 - kontrola działalności urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów     

osobistych. 

Z przeprowadzonych kontroli protokoły dostępne są w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Poczesna. 

 

Głosu nikt nie zabrał. 

 

Komisja jednogłośnie zatwierdziła  sprawozdanie z pracy za 2012 rok. 

 

Ad.2 

Komisja dokonała kontroli gospodarki finansowej działalności Gminnego Centrum 

Kultury, Informacji i Rekreacji za 2012 rok i nie wniosła żadnych uwag. 
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Ad.3 

Przewodniczący  Komisji, Adam Morzyk odczytał pisma, które wpłynęły do Komisji tj.: 

-  odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski z poprzedniego posiedzenia Komisji, 

-  pismo Stowarzyszenia w Gminie Poczesna w sprawie zgłoszenia obywatelskiego 

projektu uchwały pod obrady XXIV Sesji Rady Gminy Poczesna w dniu 28 lutego 

2013 roku. 

 

Komisja negatywnie zaopiniowała ww. obywatelski projekt uchwały.  

 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
                       

 
Protokół sporządziła:                        Członkowie Komisji Rewizyjnej:  
 
Magdalena Caban                            Adam Morzyk – Przewodniczący Komisji   

                                                         Bajdor Tadeusz  – członek                           

                                                         Kucia Waldemar – członek                           

          Parkitna Teresa – członek                            

                                                         Sikora Grzegorz – członek                           


