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Protokół nr 32/2014 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej   

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 29 kwietnia 2014 roku. 
 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 

Ko
misj
a 
dok
onał
a 
kont
roli 
zaa
wan

sowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz podejmowanych działań w zakresie 
pozyskania środków zewnętrznych. 
 

Komisja złożyła następujące wnioski: 
1. Podać ilość wykonanych przepustów z oznaczeniem nr posesji oraz łączną ilość 
wykonanych metrów przepustów przy ulicy Spacerowej oraz Równoległej w Słowiku. 
2. W dokumentacji projektowej wykazane są projektowane przepusty przy posesjach, 
jednak po realizacji można stwierdzić, że nie wszystkie zostały wykonane np.  
ul. Równoległa przy posesji Pana Micała, Tomzy i Brożka. 
 
Ad. 2 

Informacje o  wydatkowanych środkach finansowych z budżetu gminy na dodatki 
mieszkaniowe przedstawiła  Kierownik Referatu Finansowo- Podatkowego, Agata 
Adamus. 
Głos zabierali: 
- Teresa Parkitna zapytała dlaczego jeden wniosek pozostał bez rozpatrzenia. 

- Agata Adamus wyjaśniła, że powodem jest niedostarczenie przez wnioskodawcę 

wymaganego  kompletu dokumentów. 

- Adam Morzyk zapytał czy wzrosła liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 

 w stosunku do roku poprzedniego. 

- Agata Adamus odpowiedziała, że jest na tym samym poziomie. 

- Adam Morzyk zapytał od czego uzależniona jest wysokość dodatku 

mieszkaniowego. 

- Agata Adamus odpowiedziała, że od wielkości mieszkania i liczby mieszkańców. 

- Adam Morzyk zapytał, czy właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać 

dodatek mieszkaniowy. 

- Agata Adamus odpowiedziała, że tak, tylko muszą spełnić odpowiednie kryteria. 

- Adam Morzyk zapytał na czym polega kontrola podczas przyznawania dodatków 

mieszkaniowych. 

- Agata Adamus wyjaśniła, że przeprowadzany jest wywiad oraz kontrola 

1. Kontrola zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz podejmowanych 
działań w zakresie pozyskania środków zewnętrznych. 

2. Kontrola wydatkowanych środków finansowych z budżetu gminy na dodatki 
mieszkaniowe.  

3. Kontrola zawartych umów cywilno-prawnych. 
4. Kontrola wykorzystania dotacji przez kluby sportowe. 
5. Sprawy różne. 
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poprawności złożonych dokumentów. 

- Adam Morzyk zapytał  czy podczas kontroli stwierdzono niesłuszność przyznawania 

dodatku. 

- Agata Adamus odpowiedziała, że podczas wywiadu nie, ale podczas weryfikacji 

dokumentów. 

- Adam Morzyk zapytał na jaki okres przyznawany jest dodatek mieszkaniowy 

- Agata Adamus – na 3 miesiące. 

- Adam Morzyk zapytał czy dodatek energetyczny  jest powiązany z dodatkiem 

mieszkaniowym. 

- Agata Adamus – tak, ale trzeba złożyć osobny wniosek. 

Na tym dyskusje zakończono. 

 

Komisja złożyła wniosek, aby zwiększyć kontrolę przyznawanych dodatków 

mieszkaniowych do 20%. 

 
Ad.3 

Komisja dokonała kontroli zawartych umów cywilno-prawnych w roku 2013. 

 

Komisja dokonała kontroli trzech wybranych umów i złożyła wniosek, aby 

przeanalizować z punktu prawnego zasadność zawierania umów o dzieło 

 w przypadku przedmiotów umów tj. szkolenia, warsztaty seminaryjne, organizacja 

zabaw animacyjnych dla dzieci. 

 

Ad.4 

Komisja dokonała kontroli wykorzystania dotacji przez kluby sportowe. 
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                          - …………..                                                                                       


