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Protokół nr 34/2014 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej   

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

 
 

 
 
 
 

 
Ad. 1 
Komisja po wnikliwej analizie dokumentów, nie wniosła uwag do udzielania informacji 
publicznej. 
 

 Ad. 2 
Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku omówiła Kierownik 
Referatu Finansowo - Podatkowego, Agata Adamus. 
 
Podczas omawiania Kierownik   poinformowała o pozytywnej opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie przedłożonej przez Wójta Gminy Poczesna informacji  
o wykonaniu budżetu za I półrocze 2014 roku. 
 

Głos zabierali: 
 

- Adam Morzyk zapytał jak przedstawia się realizacja wydatków. 
- Agata Adamus, Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego  odpowiedziała, że 
jest na poziomie 47%. 
- Adam Morzyk zapytał czy jest jakiś paragraf, w którym wykonanie dochodów budzi 
wątpliwość. 
- Agata Adamus, Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego  odpowiedziała, że 
nie ma nic niepokojącego. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała informację z wykonania budżetu gminy za 
 I półrocze 2014 roku. 
  
Ad.3 
Komisja dokonała kontroli wybranego przetargu tj.  „Remont dróg gminnych nr 32 
 ul. Tkacka i Konwaliowa w km 0 + 120 – 2 +536 w miejscowościach Huta Stara A - 
Sobuczyna  oraz zapytania ofertowego do 14 tys. € na pełnienie funkcji Inżyniera 
Kontraktu dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Słowik  
w gminie Poczesna”. 
 

Uwag nie wniesiono. 

1. Kontrola udostępniania Informacji Publicznej przez Gminę.  
2. Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2014 roku. 
3. Kontrola przeprowadzonych przetargów oraz zapytań ofertowych do 14 tys. € 
4. Kontrola wykorzystania urlopów przez pracowników Urzędu Gminy. 
5. Sprawy różne. 
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Ad.4 
Komisja dokonała kontroli wykorzystania urlopów przez pracowników Urzędu Gminy. 
 
Komisja zobowiązała Wójta do egzekwowania od pracowników terminowego 
wykorzystania urlopów. 
 
Ad.5 
W tym punkcie głos zabierali: 
 
- Adam Morzyk poinformował, że projektant nie przewidział pod kortem w Słowiku 
odwodnienia i może to doprowadzić do jego szybkiego zniszczenia. 
- Wójt gminy odpowiedział, że podczas najbliższego spotkanie będzie to 
przedmiotem rozmów.  
 
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                          - …………..                                                                                       


