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Protokół nr 31/2014 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej   

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 21 marca 2014 roku. 
 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 
1. Kontrola gospodarki finansowej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za  

2013 rok. 
2. Kontrola wpłat i ściągalności podatków od osób prawnych oraz fizycznych. 
3. Kontrola umorzeń podatków w 2013 roku. 
4. Kontrola wykorzystania środków funduszu sołeckiego za rok 2013. 
5. Kontrola wydatkowania  środków finansowych z  Gminnego Programu Profilaktyki 

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013. 
6. Sprawy różne. 

 
Ad. 1 
Komisja dokonała kontroli gospodarki finansowej działalności Gminnej Biblioteki 

Publicznej za 2013 rok. 

Uwag nie wniesiono.  

 
Ad. 2 
Zestawienie wpłat i ściągalności podatków od osób prawnych oraz fizycznych 
omówiła  Kierownik Referatu Finansowo- Podatkowego, Agata Adamus. 
Głos zabierali: 
- Adam Morzyk zapytał czy trwa jeszcze modernizacja ewidencji gruntów  
i budynków na terenie gminy. 
 
 - Agata Adamus tak, ale w chwili obecnej nie mamy nowych miejscowości do 
modernizacji. 
 
Na tym dyskusje zakończono. 
 
Ad.3 

Informację  na temat umorzeń podatków w 2013 roku omówiła Kierownik Referatu 

Finansowo- Podatkowego, Agata Adamus. 

 
Głos zabierali: 
- Adam Morzyk zapytał czy są przeprowadzane wywiady przed podjęciem decyzji  
o umorzeniu. 
 
- Agata Adamus tak, przeprowadzają je pracownicy Kierownik Referatu Finansowo- 
Podatkowego. Z każdego wywiadu sporządzony jest protokół. 
 
Na tym dyskusje zakończono. 
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Ad.4 
Informację o wykorzystaniu środków funduszu sołeckiego w 2013 roku przedstawiła 

Kierownik Referatu Finansowo- Podatkowego, Agata Adamus. 

 

Podczas omawiania Kierownik poinformowała, że zmieniła się ustawa o funduszu 

sołeckiej. Zmiany min. umożliwiają dokonanie w ciągu roku kalendarzowego zmian 

zgłoszonych do realizacji  zadań, a także sołectwa mogą wspólnie realizować jedno 

przedsięwzięcie.  Procedura jednak musi być zachowana tzn. każde sołectwo składa 

osobny wniosek wraz z załącznikami. 

 

Głosu nikt nie zabrał. 

Komisja przyjęła informację o wykorzystaniu środków funduszu sołeckiego  

w 2013 roku. 

 

Ad.5 

Komisja dokonała kontroli wydatkowania  środków finansowych z  Gminnego 

Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013 i nie 

wniosła żadnych uwag. 

 

Ad.6 
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                          - …………..                                                                                       


