
Sprawozdanie  
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej  

za 2018 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 – to są 
obowiązki nowej Rady Miejskiej, więc niniejsze sprawozdanie będzie miało charakter 
wewnętrzny tj. a/a kończącej się kadencji. Sprawozdanie za 2017r tj. trzeci rok działalności 
Komisji w aktualnym składzie przyjęte zostało na XXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 
28.03.2018r  

 

Do końca sierpnia 2018r Komisja Rewizyjna pracowała w składzie powołanym na początku 
VI kadencji, uchwałą Nr III.12.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18 grudnia 2014r, a 
mianowicie: 

- Maria Moszczeńska – wybrana Przewodniczącą Komisji na mocy uchwały nr   
        III/8/2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18.12.2014 

- Lidia Cziomer     – wybrana Zastępcą Przewodniczącej na mocy uchwały         
         nr 1 Komisji Rewizyjnej z dnia 25.02.2015  

oraz członkowie Komisji: Gabriela Neugebauer, Aneta Hampel (wcześniej: Płachta) i 
Joanna Słowińska, wybrani uchwałą nr III.12.2014 z dnia 18.12.2014r.  

 

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 14.09.2018r wygaszony został mandat radnej Joanny 
Słowińskiej uchwałą nr XXXII.334, więc ostatnie posiedzenie odbyło się w składzie 4-
osobowym. 

 

Zgodnie z § 106 Statutu Gminy Biała, plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018r został 
zatwierdzony uchwałą Nr XXVIII.287.2018 r. Rady Miejskiej w Białej z dnia 09.02.2018r  

Plan ten nie podlegał żadnym zmianom w ciągu roku, a wszystkie 11 zrealizowanych 
tematów podzielić można na następujące grupy: 

 4 tematy w trybie kontroli zgodnie z planem pracy Komisji, na które wydano 
upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej, a mianowicie:                    

 Nr 1712.1.2018 / kontrola w dniach 26-28 luty 2018 oraz 12 marca 2018 r./ 

Nr 1712.2.2018 /kontrola w dniach 12,13 marca 2018 r. i 16 kwietnia 2018 r./ 

Nr 1712.3.2018 / kontrola od dnia 28-30 marca 2018 r. / 

Nr  1712.4.2018 / kontrola od 31 sierpnia do 4 września 2018 r./ 

  



 4 tematy w trybie prac nad badaniem i zatwierdzeniem sprawozdań oraz  
absolutorium dla Burmistrza Białej, 

 2 tematy – dotyczyły analizy i oceny realizacji wybranych zadań gminy (w ramach 
własnej koncepcji działania Komisji) 

 2 tematy – organizacyjne (opracowanie sprawozdań rocznych z działalności  
Komisji) 

Komisja Rewizyjna w 2018r odbyła 6 posiedzeń (włączając dzisiejsze) – wszystkie w 
Urzędzie Miasta w Białej – w tym 2 posiedzenia z wizytą w miejscu kontroli (tj. w Sołectwie 
Gostomia i w OPS Biała). Posiedzenia te odbyły się w godzinach pracy Urzędu, z uwagi na 
dyspozycyjność pracowników merytorycznych oraz prowadzonej przez nich dokumentacji 
gminnej.  

Na swych posiedzeniach Komisja Rewizyjna zrealizowała wszystkie planowane tematy, a 
mianowicie: 

1. 26 lutego 2018r – protokół nr 16.2018: 

1) Zapoznanie się i wypracowanie stanowiska ws. skargi wniesionej na bezczynność 
Burmistrza Białej - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 9.02.2018r – Komisja podjęła 
w sprawie skargi uchwałę nr 7.2018  

2) Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2017r - opracowanie sprawozdania z 
prac Komisji w 2018r  3). Kontrola realizacji zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej 
2017r - z wizytą u wybranego beneficjenta 

2. 12 kwietnia 2018 – protokół nr 17.2018: 

1) Kontrola zasadności dofinansowania przez gminę pobytu mieszkańców gminy 
Biała w domach pomocy społecznej w 2017r – z wizytą w OPS Biała 2) Kontrola 
dochodów gminy za 2017 została przeniesiona na posiedzenie w maju na 
wniosek Skarbnika Gminy w związku z trwającym równocześnie 
odpowiedzialnych za temat pracowników referatu finansowego. 

 
3. 28 maja 2017r – protokół nr 18.2018: 

1) Kontrola dochodów gminy w zakresie zwolnień i  umorzeń podatków w 2017r 
(temat przeniesiony z terminu planowanego na kwiecień) 
2) badanie sprawozdań finansowych Gminy Biała za 2017 r (w tym: bilansu z 
wykonania budżetu Gminy Biała za 2017 r, bilansu jednostki budżetowej za 2017 r, 
rachunku zysku i strat za 2017 r, zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2017)r 
oraz  sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 
2016 r. i informacji o stanie mienia komunalnego. 
 
Czynności powyższe Komisja zakończyła zapoznaniem się z opinią RIO o 
wykonaniu budżetu 2017r i podjęciem uchwały nr 8/2018 ws. wniosku o udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Białej z wykonania budżetu gminy za 2017r 

 
 

4. 16 lipca 2018r – protokół nr 19.2018 

 1) rola wybranych wydatków inwestycyjnych – w tym procedury przetargowej 
 przy  zlecaniu dokumentacji i robót zwiazanych z aktualnymi zadaniami 
inwestycyjnymi:  „Śląsk bez granic” oraz „Termomodernizacja obiektu 
szkolnego w Białej” (temat  przeniesiony z planu na maj br) 

 
5. 31 sierpnia 2018r – protokół nr 20.2018:  



1) Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2018 r – w tym wydatków z funduszu 
wpłat mieszkańców na gospodarkę odpadami; 2) Kontrola prawidłowości i stanu 
zaawansowania wydatków z funduszu sołeckiego w 2018 – na wybranych 
przykładach (temat zamieniony z planowanym na miesiąc październik  

 
6. 9 listopada 2018r – protokół nr 21.2018:  

              1) realizacja załatwiania skarg i wniosków oraz wniosków i interpelacji           
 radnych w mijającej kadencji Rady Miejskiej; 2) Podsumowanie pracy Komisji 
 Rewizyjnej za 2018r i całą kadencję – opracowanie sprawozdania za 2018r 
 

Komisja Rewizyjna, oprócz zadań określonych w planie pracy,  zgodnie z Statutem Gminy 
Biała,  przeprowadza postępowania w zakresie skarg wnoszonych do Rady Miejskiej.  

W 2018r do Rady Miejskiej wpłynęły dwie skargi:  

- pierwszą skargę Komisja rozpatrzyła w dniu 26.02.2018r na mocy upoważnienia 
zawartego w uchwale Rady Miejskiej Białej nr z dnia 09.02.2018r i podjęła w sprawie 
uchwałę nr 7.2018; 

- druga skarga nie wpłynęła do Komisji Rewizyjnej, bo mocą uchwały Rady Miejskiej nr 
XXXII.241.2018 z 12.10.2018r została pozostawiona bez rozpatrzenia  
 
  
Sprawozdanie niniejsze, przygotowane na podstawie dokumentacji Rady Miejskiej, 
opublikowanej na stronie internetowej oraz dokumentów opracowanych przez Komisję i 
dostarczonych przez stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej, zostało podpisane na 
posiedzeniu Komisji w dniu 9 listopada 2018r 
 
 
 

 


