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Protokół nr  27/2013 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej   

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 23 września 2013 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku przedstawiła 
Skarbnik gminy – Dorota Kołodziejczyk. 
 
Głos zabierali: 
- Adam Morzyk zapytał dlaczego jest taka mała wartość podatku od osób fizycznych. 
 
- Skarbnik gminy odpowiedziała, że udziały te przekazywane są przez Ministerstwo 
Finansów i w pierwszym półroczu są potrącane zwroty z tytułu podatku 
dochodowego od osób fizycznych, a  w drugim półroczu jest tendencja wzrostowa. 
 

Na tym dyskusję zakończono. 

 

Ad.2 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Adam Morzyk przeczytał informację 
o wykorzystanych urlopach za 2012 rok przez pracowników Urzędu Gminy. 
 
Komisja prosi o bezzwłoczne wykorzystanie urlopów zaległych za 2012 rok. 
 

Ad.3  

Komisja dokonała kontroli  wybranych zapytań ofertowych do 14 tys. € tj.  

1. Posadzenie, przywóz, opalikowanie drzew w ilości 50 sztuk do 2 metrów 

wysokości, 4 letnie. 

2. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów nie objętych 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy 

Poczesna. 

 

Uwag do ww. zapytań  

 

Z uwagi na potrzebę uzupełnienia dokumentów kontrolę przeprowadzonych 

przetargów przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji. 

 

1. Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2013 roku. 

2. Kontrola wykorzystania urlopów przez pracowników Urzędu Gminy. 

3. Kontrola przeprowadzonych przetargów oraz zapytań ofertowych do 14 tys. €. 

4. Kontrola wykorzystania dotacji przez kluby sportowe. 

5. Sprawy różne. 

 

Ad.1 
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Ad.4 

Komisja dokonała kontroli wykorzystania dotacji przez kluby sportowe  
 
Komisja prosi  Ludowy Klub Sportowy „GROM – ZŁOTA DAMA”   o wyjaśnienie 
czego dotyczy pozycja  33/12 oraz w jakim celu sporządzona została umowa 
wolontariacka. 
 
Do pozostałych klubów uwag nie wniesiono. 

 

Ad.5 

Nikt w tym punkcie głosu nie zabrał. 
 
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                           


