SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY TARNOWIEC
ZA ROK 2009

Komisja Rewizyjna Rady Gminy pracowała w 2009 roku w następującym składzie:
1.Mieczysław Wietecha

- Przewodniczący Komisji

2.Andrzej Jasiński

- Członek

3.Wiesław Gaweł

- Członek

4.Barbara Wokurka

- Członek

5.Kazimierz Sopała

- Członek

Przez

5

miesięcy Komisja Rewizyjna pracowała w składzie 4 osobowym. Pani

Barbra Wokurka została powołana w skład Komisji 25 maja ub. roku.
Komisja

Rewizyjna

i zatwierdzonego
W okresie

w
przez

roku

2009 działała

posiedzeń

Planu

Pracy przyjętego

Radę Gminy na XXVI sesji dnia 26 stycznia

sprawozdawczym Komisja

9 wspólnych

na bazie

odbyła 9 samodzielnych

2009r.

spotkań

oraz

z Komisją Budżetową oraz z Komisją Zdrowia, Oświaty,

Kultury i Sportu. Na posiedzeniach frekwencja kształtowała się na poziomie 84 %.

Komisja Rewizyjna

na swoich posiedzeniach pracowała nad następującymi

zagadnieniami:
W miesiącu styczniu Komisja sporządziła sprawozdanie z działalności za 2008 rok
oraz opracowała

Plan

pracy

na

rok 2009 . Mimo

ogólnego

zarysu

prac

uwzględnionych w tym planie, Komisja odbywała spotkania wtedy gdy zaistniała
taka potrzeba.
Na posiedzeniach odbytych 6 i 12 marca Komisja
Czekaja, dotyczącą

nieprawidłowości

w

rozpatrzyła skargę Pana Ryszarda

gospodarowaniu

mieniem

wiejskim

w Czeluśnicy. W celu szczegółowego zapoznania się z przedmiotową sprawą
Komisja Rewizyjna przeprowadziła rozmowę z Wójtem Gminy, Przewodniczącym
Rady oraz z P. Bogusławem Wójcikiem pełniącym wówczas funkcję Sekretarza.
Członkowie Komisji zapoznali się również z treścią protokołu z zebrania wiejskiego
odbytego w Czeluśnicy

dnia 03 lutego 2009r, gdzie głównym tematem porządku

zebrania była propozycja
wszystkie

ustalenia,

Wypracowana
oraz

zagospodarowania mienia wiejskiego. Biorąc pod uwagę

Komisja Rewizyjna

została

przygotowano

opinia
projekt

uznała,

dotycząca

uchwały

w

że

skarga

jest

bezzasadna.

zasadności

złożonej

skargi

przedmiotowej

sprawie

wraz

z uzasadnieniem.
Na posiedzeniach w dniach 2, 6, 7 kwietnia

Komisja Rewizyjna przeprowadziła

analizę wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2008 rok.
analizy

planu

i

wykonania,

dochodów

i

sprawdzono wykonanie budżetu w działach:,
w energię elektryczną, gaz i wodę,
usługowa,

801

Oświata

komunalna i ochrona
analizy nie

i

wydatków
400

Dokonano gruntownej

budżetowych.
Wytwarzanie

Szczegółowo
i zaopatrzenie

600 Transport i łączność, 710 Działalność

wychowanie, 852 Pomoc

społeczna, 900

Gospodarka

środowiska oraz 926 Kultura fizyczna i sport. W wyniku tej

stwierdzono

nieprawidłowości

i wydano

pozytywną opinię

wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
Wypełniając obowiązki statutowe, Komisja przygotowała i przedstawiła Radzie Gminy
opinię
rok.

do
W

sprawozdania

oparciu

o

tę

i

wykonania

opinię

budżetu

przedstawiono

Gminy

wniosek

Tarnowiec za 2008
do

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec.

Tematem posiedzeń odbytych we wrześniu była analiza i kontrola wykonania
budżetu Gminy Tarnowiec

za I

półrocze 2009 roku. Poddano szczegółowej

analizie wykonanie budżetu Gminy po stronie dochodów i wydatków.
Szczegółowo skontrolowano po stronie dochodów Działy : 700, 750, 756, 758,
900.
Natomiast po stronie wydatków skontrolowano Działy 600, 750, 754, i 801.
Komisja pozytywnie zaopiniowała realizację dochodów jak i wydatków budżetu
Gminy Tarnowiec za I półrocze 2009 roku.
Na

posiedzeniu

odbytym

przeanalizowała projekt
Ponadto
pracowała

dnia

23

listopada

Komisja

szczegółowo

budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.

Komisja

Rewizyjna

w

okresie

całego

roku

wspólnie z pozostałymi Komisjami Rady Gminy nad opiniowaniem

projektów uchwał, poddawanych pod głosowanie na sesjach Rady Gminy
oraz na bieżąco omawiała zagadnienia wynikające z bieżącej działalności
Rady Gminy. Na wspólnych

posiedzeniach Komisje wiele godzin poświęciły

dyskusji nad budżetem Gminy Tarnowiec na

2010 rok,

aby zapewnić w

miarę możliwości, realizację zamierzonych celów.
Ponadto dokonano podziału

środków finansowych na kluby sportowe oraz

na bieżąco podejmowano tematykę remontu dróg gminnych i powiatowych,
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego

i pomocy społecznej.

Dziękuję Wysokiej Radzie za uwagę i wnoszę o przyjęcie sprawozdania.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Mieczysław Wietecha

