Protokół Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 17 maja 2019 r.
Pan Piotr Respondek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - o godzinie 10:00 otworzył
posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie
z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 członków komisji, co stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji - lista obecności stanowi załącznik nr
1 do protokołu.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
• Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił następującą propozycję porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.
4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej
6. Absolutorium dla Wójta Gminy. Przygotowanie wniosku.
7. Opiniowanie projektów uchwał.
8. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – zapytał, czy ktoś z radnych wnosi poprawki bądź
zmiany do proponowanego porządku obrad?
Wniosków i uwag nie zgłoszono.
Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad.
Ad. 1 Otwarcie Komisji – opisano na wstępie.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji.
Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji wyłożony był do wglądu w biurze rady gminy.
Wniosków i uwag do protokołu nie zgłoszono, tym samym Protokół ze wspólnego
posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 17 kwietnia 2019 roku został przez Komisję
Rewizyjną przyjęty.
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Ad. 3 Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż zakres tematyczny związany z
bieżącą kontrolą działalności wójta przedstawiony zostanie na następnym posiedzeniu
komisji. Powodem takiego stanu rzeczy jest usprawiedliwiona nieobecność na komisji
Zastępcy Wójta Gminy.
Komisja Rewizyjna przyjęła w/w informację. Wniosków i uwag nie zgłoszono.

Ad. 4 Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018
rok oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – przedstawiła Sprawozdanie roczne z
wykonania budżetu Gminy Kamienna Góra za 2018 r. - załącznik nr 2 do protokołu.
Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu
gminy za 2018 rok wraz z załącznikami oraz po wysłuchaniu ustnych objaśnień Skarbnika
Gminy nie zgłosiła pytań, uwag czy wniosków co do powyższego.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – przedstawiła Sprawozdanie finansowe za rok
2018 wraz z informacją o stanie mienia - załącznik nr 3 do protokołu.
Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz z
załącznikami oraz po wysłuchaniu ustnych objaśnień Skarbnika Gminy nie zgłosiła pytań,
uwag czy wniosków co do powyższego.
Wobec braku pytań i uwag co do przedłożonych materiałów Pan Piotr Respondek –
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poddał Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Kamienna Góra za rok 2018 oraz Sprawozdanie finansowe za rok 2018 wraz z informacją o
stanie mienia – pod głosowanie:
Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Kamienna Góra za rok 2018 oraz Sprawozdanie finansowe za rok 2018 wraz z
informacją o stanie mienia – głosowało 4 członków komisji: oddano 4 głosy „za”, głosy
„przeciw” oraz „wstrzymuję się” nie wystąpiły.

Ad. 5 Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – przedstawiła pismo (znak sprawy
SO.JG.VI.0010.36.2019) wraz z załączoną Uchwałą Nr VI/36/2019 z dnia 23 kwietnia 2019
r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o
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przedłożonym przez Wójta Gminy Kamienna Góra sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy Kamienna Góra za 2018 rok – opinia pozytywna.
Komisja Rewizyjna nie zgłosiła pytań i uwag co do przedłożonych informacji.

Ad. 6 Absolutorium.
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia, sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu a także wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Skarbnika Gminy,
Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu gminy za rok 2018.
Mając na uwadze powyższe, opracowany został wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Kamienna Góra.
Pan Piotr Respondek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - przedstawił Wniosek
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamienna Góra
z dnia 17 maja 2019 roku oraz odczytał pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej z dnia 17 maja
2019 roku o wykonaniu budżetu gminy za 2018 rok.
Wniosek wraz z opinią zostały poddane pod głosowanie i jednogłośnie przyjęte głosowało 4 członków Komisji Rewizyjnej, wystąpiły 4 głosy „za”, głosy „przeciw” oraz
„wstrzymuję się” nie wystąpiły.
Wniosek wraz z opinią zostały podpisane przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.
Komisja Rewizyjna postanowiła wystąpić do Rady Gminy Kamienna Góra o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Kamienna Góra za 2018 rok.

Ad. 7 Opiniowanie projektów uchwał.
Brak projektów uchwał do zaopiniowania.

Ad. 8 Sprawy różne.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy - przedstawiła pisemny wniosek Państwowej
Komendy Policji w Kamiennej Górze w sprawie dofinansowania przez samorząd zakupu
samochodu służbowego na rzecz jednostki w Kamiennej Górze.
Komisja Rewizyjna przyjęła w/w informacje nie zgłaszając do powyższej pytań czy
wniosków. Ostateczna decyzja podjęta zostanie na posiedzeniu najbliższej sesji.

Dalszych spraw różnych nie zgłoszono.
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Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu tematyki posiedzenia Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag
i uznała tym samym, że zakres tematyczny został przedstawiony w sposób wyczerpujący.
Przewodniczący Komisji o godz. 12:10 zamknął posiedzenie.
Ustalenia końcowe:
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna:
1. Zrealizowała zaplanowany porządek obrad.
2. Wypracowała wniosek absolutoryjny.
Protokołowała: Agnieszka Pawłowska
Inspektor ds. obsługi rady gminy i kadr

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Piotr Respondek

Załączniki do protokołu dostępne są w biurze rady gminy.

4

