
Sprawozdanie  

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Białej za 2014 rok 

 

Zgodnie z § 107 ust.1 i 2 Statutu Gminy Biała Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do 

końca marca każdego roku sprawozdanie ze swojej działalności za rok poprzedni. 

Komisja Rewizyjna została powołana uchwalą Nr I/12/2010 Rady Miejskiej w Białej z dnia 1 

grudnia 2010r w składzie: 

- Felicja Kasperek 

- Ewa Kontny 

- Gabriela Neugebauer 

- Lidia Cziomer 

- Joachim Kosz 

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została wybrana zgodnie z uchwałą Nr I/8/2010 Pani 

Felicja Kasperek, natomiast zgodnie z uchwałą Komisji Rewizyjnej z dnia 13 grudnia 2010r. 

Z-cą przewodniczącej wybrana została Pani Ewa Kontny.  

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o roczny plan pracy komisji opracowany na podstawie 

ramowego planu pracy Rady, własnej koncepcji działania oraz wykonuje inne zadania 

zlecone przez Radę w zakresie kontroli. 

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej został uchwalony uchwałą Nr XXIX.334.2014 r. Rady 

Miejskiej w Białej z dnia 12 marca  2014 r.  

Komisja Rewizyjna w 2014 r. działała w oparciu o uchwalony plan pracy komisji i na 

podstawie dwóch  upoważnień Rady Miejskiej w Białej i tak: 

 w dniu 10 kwietnia 2014 r. Komisja Rewizyjna odbyła swoje posiedzenie na którym 

przeprowadzono kontrolę wybranych zagadnień z zakresu wykonania budżetu gminy   

      Biała za 2013 r.  

 

 w dniu 13 maja 2014 r.  Komisja  rozpatrzyła i zapoznała się z zagadnieniami 

dotyczącymi udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej  i tak;  

 -    rozpatrzyła  i zaopiniowała  sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Biała za   

      2013 r., sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury     

      za  2013 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego. 

 -   rozpatrzyła  i zaopiniowała  sprawozdania finansowe Gminy Biała za 2013 r.      

       -   podjęła  uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium  Burmistrzowi    

     Białej z wykonania  budżetu gminy za 2013 r. 

 

 w dniu 10  października 2014r. Komisja zapoznała się i rozpatrzyła informacje w 

sprawie:  

-    realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 

-    realizacji wniosków współfinansowanych ze środków PROW na lata 2007-2013   

     złożonych do realizacji w 2014r. 

  oraz przeprowadziła kontrolę  sprzedaży mienia gminnego w I półroczu 2014 r. 

 



Komisja po rozpatrzeniu  sprawozdań i informacji dotyczących wykonania budżetu gminy i 

sprawozdania  finansowego podjęła uchwałę w sprawie wniosku     o udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Białej z wykonania budżetu gminy Biała za 2013 r.  oraz wystąpiła do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Oplu o zaopiniowanie powyższej uchwały. 

Pozostałe tematy wynikające z ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej członkowie 

komisji po ich zapoznaniu i rozpatrzeniu przyjęli  bez uwag i zastrzeżeń.  

 

Komisja Rewizyjna, oprócz zadań określonych w planie pracy,  zgodnie z Statutem Gminy 

Biała,  przeprowadza postępowania wyjaśniające w zakresie skarg wnoszonych do Rady 

Miejskiej.  

W  2014 r.  wpłynęły dwie  skargi  na działalność  Burmistrza Białej. Organem właściwym do  

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza  jest  Rada  Miejska,  która upoważnia Komisję 

Rewizyjną do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego  i zbadania przedstawionych 

zarzutów w skargach. 

Na podstawie uchwały Nr XXXI.358.2014 Rady Miejskiej w Białej w sprawie 

upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego 

dotyczącego skargi wniesionej  na działalność Burmistrza Białej komisja odbyła dwa  

posiedzenia:  w dniu 29 lipca i 21 sierpnia  2014r.  na których  zbadano skargę i wypracowano 

projekt stanowiska Rady w sprawie rozpatrzenia skargi.  

 Natomiast na podstawie uchwały  XXXIII.383.2014 z dnia 24 października Rada 

Miejska również upoważnienia Komisję Rewizyjną do przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego dotyczącego skargi wniesionej  na działalność Burmistrza Białej. Komisja 

odbyła   posiedzenie w dniu  3 listopada  2014r.  na których  zbadano skargę i wypracowano 

projekt stanowiska Rady w sprawie rozpatrzenia skargi. 

Komisja uznała  obie skargi  za bezzasadne.  

 

W 2014 roku Komisja Rewizyjna podjęła trzy uchwały : 

 

- uchwała Nr  12/14 Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Białej  z dnia 13 maja  2014 r.          

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej z wykonania budżetu 

gminy za 2013 rok 

 

- uchwała Nr  13/14 Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Białej  z dnia 21 sierpnia  2014 r.   

w sprawie  rozpatrzenia wniesionej  skargi  na działalność Burmistrza  Białej. 

 

- uchwała Nr  14/14 Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Białej  z dnia 3 listopada  2014 r.   

w sprawie  rozpatrzenia wniesionej  skargi  na działalność Burmistrza  Białej. 

                                                                                       

 

Sprawozdanie zostało przygotowane na podstawie dokumentacji znajdującej się na 

stanowisku Biura Rady i przygotowane przez pracownika obsługującego  Biuro Rady. 

 

 

Opracowała: 

Gabriela Prokopowicz 

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej 

Biała, dnia 8 stycznia 2015r. 

                                                                                       


