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Protokół nr  1/2014 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej   

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

1. Kontrola wydatkowanych środków finansowych przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 

2. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2015 rok. 
3. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy na rok 2015. 
4. Sprawy różne. 

 
Ad.1 
Wydatkowanie środków finansowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
przedstawiła Kierownik, Elżbieta Różycka. 
 
Głos zabierali: 
- Grzegorz Sikora – dlaczego nie mamy asystenta rodzinnego? 
 
- Elżbieta Różycka, Kierownik GOPS odpowiedziała, że planowane jest jego 
przywrócenie,  ponieważ jest dużo  korzyść z jego funkcjonowania. Dobry asystent 
pomaga utrzymać dzieci w rodzinach biologicznych . 
 
- Ewa Synoradzka – czym zajmuje się asystent? 
 
- Elżbieta Różycka, Kierownik GOPS wyjaśniła, że w godzinach 700 -2100  ma prawo 
kontrolować co się dzieje w danych rodzinach np. jak wygląda odrabianie lekcji. 
 
 - Tadeusz Bajdor – czy zmieniła się liczba przyznawanych zasiłków stałych  
w stosunku do roku poprzedniego? 
 
- Elżbieta Różycka, Kierownik GOPS – zwiększyła się. 
 
- Waldemar Kucia – ile wynosi dotacja z budżetu państwa na działalność GOPS? 
 
- Elżbieta Różycka, Kierwonik GOPS – ok. 30% działalności. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad.2 
Projekty uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2015 omówił Skarbnik gminy – 
Piotr Dobosz. 
Skarbnik gminy poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  
na temat projektu budżetu gminy na 2015 rok oraz poprosił o wprowadzenie 
autopoprawek w §6, §9, §11, §12 polegających na zmianie daty z 2014r na 2015r. 
 
Głos zabierali: 
- Grzegorz Sikora zapytał ile wynosi zadłużenie. 
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- Piotr Dobosz, Skarbnik gminy – planowane, na koniec 2015 roku wynosi 
 28.623.13 zł. 
 
Na tym dyskusje zakończono. 
Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2015 rok. 
 
Ad.3 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt  Planu pracy Komisji na  
2015 rok.  
Ujęto w nim następujące zagadnienia:  
Styczeń 
       1. Kontrola realizacji wymogów wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości  
           i porządku w gminach. 

   2. Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy. 
 

Marzec 
1. Kontrola gospodarki finansowej działalności Gminnego Centrum Kultury, 

Informacji i Rekreacji za 2014 rok. 
2. Kontrola gospodarki finansowej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 

2014 rok. 
3. Kontrola wpłat i ściągalności podatków od osób prawnych oraz fizycznych. 
4. Kontrola umorzeń podatków w 2014 roku. 
5. Kontrola wykorzystania środków funduszu sołeckiego za rok 2014. 
6. Kontrola wydatkowania  środków finansowych  

z  Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za rok 2014. 

7. Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy. 
 
Kwiecień 

1. Kontrola wydatkowanych środków finansowych z budżetu gminy na dodatki   
mieszkaniowe.  
2. Kontrola wykorzystania dotacji przez kluby sportowe. 
3. Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy. 

 
Czerwiec 

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok z 
uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych oraz pozyskiwania środków 
zewnętrznych. 

2. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. 
3. Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy. 

 
Lipiec, Sierpień 

1. Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy. 
 
Wrzesień 

1. Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.  
2. Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy. 
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Listopad 
1. Kontrola wydatkowanych środków finansowych przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej.  
2. Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy. 

 
Grudzień 

1. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy na rok 2016. 
2. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2016r. 
3. Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i pozytywnie zaopiniowali Projekt planu pracy 
Komisji na 2015 rok. 
 
Ad.4 
W tym punkcie głos zabierali: 
 
- Piotr Dobosz, Skarbnik gminy przedstawił nowy projekt uchwały w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2014 rok. 
 
- Wójt gminy poinformował, że na sesji wystąpi z wnioskiem o wprowadzenie do 
porządku dwóch projektów uchwał tj.: w sprawie zmiany uchwały Nr 8/II/14 z dnia  
11 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na 
2015 rok oraz w sprawie zmiany uchwały Nr 7/II/14 z dnia 11 grudnia 2014 roku  
w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 rok. Wójt poinformował, że 
wykreślone zostały zapisy w § 2 ww. uchwał dotyczące samochodów ciężarowych 
 o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton stanowiących 
mienie gminy Poczesna oraz zapisy dotyczące bezpieczeństwa publicznego, ładu 
 i porządku. Podkreślił, że stawki podatku nie ulegną zmianie. 
Ww. projekty uchwał wraz z uzasadnieniem omówiła Agata Adamus, Kierownik 
Referatu Finansowowo - Podatkowego. 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
                       

 
Protokół sporządziła:                        Członkowie Komisji Rewizyjnej:  
 
Magdalena Caban                            Bajdor Tadeusz         – Przewodniczący Komisji   

                                                         Kucia Waldemar       – członek                           

                                                         Sikora Grzegorz        – członek                           

          Synoradzka Ewa      – członek                            

                                                         Wąsińska Barbara   – członek                           


