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Protokół nr 30/2014 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej   

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 21 lutego 2014 roku. 
 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 
1. Kontrola realizacji wymogów wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach.  
2. Omówienie sprawozdania z pracy Urzędu Gminy za 2013 rok. 
3. Opracowanie i zatwierdzenie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za  

2013 rok. 
4. Kontrola gospodarki finansowej działalności Gminnego Centrum Kultury, 

Informacji i Rekreacji za 2013 rok. 
5. Sprawy różne.  

 
Ad. 1 
Informację o realizacji wymogów wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości 

 i porządku w gminach przedstawił Zastępca Skarbnika – Piotr Dobosz. 

Głos zabierali: 

- Adam Morzyk zauważył, że rok 2013 się zbilansował, zapytał  czy jest szansa, że 

tak samo będzie w 2014 roku. 

 

- Wójt gminy  odpowiedział, że jest na to duża szansa, ponieważ w styczniu ok. 95% 

mieszkańców dokonało wpłaty. Wielu z nich zapłaciło z góry  za kwartał, 6- m-cy czy 

też cały rok. Wójt podkreślił, że w chwili obecnej nie ma większych problemów  

z funkcjonowaniem tego systemu, a drobne sprawy rozwiązywane są na bieżąco. 

 

- Adam Morzyk zapytał jak wygląda sytuacja z dzikimi wysypiskami. 

 

- Wójt gminy odpowiedział, że sytuacja znacznie się poprawiła. 

 

- Grzegorz Sikora zapytał czy samochody są ważone. 

 

- Wójt gminy – tak, wyrywkowo ważymy. 

 

- Adam Morzyk  - jak przedstawia się ilość zebranych ton do szacunku z przetargu? 

 

- Zastępca Wójta,  Piotr Dobosz odpowiedział, że mieścimy się w podanych 

wartościach, w chwili obecnej zebrane jest ok. ¼  ilości z przetargu. 

 

Na tym dyskusje zakończono. 
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Ad. 2 
Sprawozdanie z pracy urzędu gminy za 2013 rok przedstawiła Sekretarz gminy, 
Renata Smędzik. 
Głosu nikt nie zabrał. 
Sprawozdanie  zostało przez radnych przyjęte. 
 
Ad.3 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt sprawozdania z pracy Komisji 

w roku 2013. Poinformowała, że Komisja Rewizyjna pracowała w okresie 

sprawozdawczym  zgodnie  z zatwierdzonym planem pracy Uchwałą nr 207/XXIII/12 

z dnia 28.12.2012 roku, odbywając 9 posiedzeń.   

Frekwencja na posiedzeniach wśród członków Komisji Rewizyjnej wyniosła 100% 

Tematyka posiedzeń dotyczyła następujących zagadnień oraz kontroli: 

1. Kontrola wykorzystania dotacji przez GCKIiR w Poczesnej za 2012 rok. 

2. Kontrola gospodarki finansowej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 

2012 rok.  

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

4. Kontrola umorzeń podatków za rok 2012. 

5. Kontrola wykorzystania środków funduszu sołeckiego za 2012 rok. 

6. Kontrola wydatkowania środków finansowych z Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012. 

7. Kontrola zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz 

podejmowanych działań w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. 

8. Analiza i ocena wykonania budżetu za 2012 rok. 

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. 

13.  Kontrola udostępnienia Informacji Publicznej przez Urząd Gminy Poczesna.  

14.  Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2013 r. 

15.  Kontrola wykorzystania urlopów przez pracowników Urzędu Gminy.  

16.  Kontrola przeprowadzonych przetargów oraz zapytań ofertowych do  

14 tys. € 

17.  Kontrola finansowa działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Poczesnej.  

18.  Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2014. 

19.  Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014.  

Komisja Rewizyjna na swych posiedzeniach zajmowała się również bieżącymi 

sprawami w zakresie rozpatrywania skarg:  

 

1. Skargi Pana Arkadiusza Jarosza na Przewodniczącą Rady Gminy. 

2. Skargi Pana Andrzeja Piaszczyka na Wójta Gminy Poczesna. 

3. Skargi Pani Justyny Dróżdż na Wójta Gminy Poczesna. 
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W 2013 roku w Urzędzie Gminy miały miejsce następujące kontrole zewnętrze: 

1. Kontrole przeprowadzoną przez kontrolerów Wydziału Kontroli i Audytu 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakresie : 

a. Realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, 

b. Realizacji zadań z zakresu działalności urzędów stanu cywilnego/prawo 

o aktach stanu cywilnego, 

c. Realizacji zadań z zakresu przepisów dotyczących zamiany imienia 

i nazwiska.  

2. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Częstochowie: 

- ocena stanu sanitarnego przystanków autobusowych na terenie gminy. 

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Częstochowie: 

- kontrola protokołów przeglądów placów zabaw. 

4.  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

 - kontrola prawidłowości realizacji projektu nr POKL.09.05.00-24-297/11, 

 - kontrola prawidłowości realizacji projektu nr POKL.09.05.00-24-295/11, 

 - kontrola prawidłowości realizacji projektu nr POKL.09.05.00-24-312/11, 

          - kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa na      

usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

Z przeprowadzonych kontroli protokoły dostępne są w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Poczesna. 

Głosu nikt nie zabrał. 
Komisja jednogłośnie zatwierdziła  sprawozdanie z pracy Komisji za 2013 rok. 
 
Ad.4 

Komisja przeprowadziła kontrolę gospodarki finansowej działalności Gminnego 
Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji za 2013 rok. 
 

Uwag nie wniesiono. 

 

Ad.5 

Nikt w tym punkcie głosu nie zabrał. 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
          
               

Protokół sporządziła:                        Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:  
 
Magdalena Caban                    Adam Morzyk – Przewodniczący Komisji   - ………….. 

                                                 Bajdor Tadeusz  – członek                          - ………….. 

                                                 Kucia Waldemar – członek                          - ………….   

  Parkitna Teresa – członek                           - …………..                                        

                                                 Sikora Grzegorz – członek                          - …………..                                                                                       


