
PROTOKÓŁ NR  8/2013 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

z dnia 12  kwietnia  2013 r. 

 

 

 

           W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. 

Skład Komisji Rewizyjnej – 5 osobowy. 

Felicja Kasperek –  przewodnicząca 

                        Ewa Kontny  –  zastępca przewodniczącej 

Gabriela Neugebauer  – członek 

Lidia Cziomer  –  członek 

Joachim Kosz   – członek  

 

Lista obecności stanowi załącznik  do protokołu. 

Ponadto w posiedzeniu komisji udział wzięli:  Burmistrza Białej Arnold Hindera , Skarbnik Gminy  

Klaudia Kopczyk,  

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Felicja Kasperek  po przywitaniu wszystkich zebranych na 

posiedzeniu, stwierdziła na podstawie listy obecności, że jest wymagane   quorum do 

podejmowania stosownych decyzji i uchwał. 

Następnie przedstawiła  proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Kontrola załatwiania skarg i wniosków kierowanych do Burmistrza Białej w 2012r.                    

/ temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej / 

4. Sprawozdanie z wydatków związanych z utrzymaniem jednostek OSP na terenie Gminy Biała 

za 2012r. z wyszczególnieniem finansowania z funduszu sołeckiego. / temat wynikający z 

ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej/ 

5. Kontrola wybranych zagadnień z zakresu wykonania budżetu gminy Biała za 2012r.  

6. Wolne wnioski. 

7. Zakończenie  

 

Ad 2/ 

 

     Do przedstawionego porządku obrad członkowie komisji nie wnieśli uwag. 

 

Ad 3/  

 Członkowie komisji otrzymali pisemną  informację o kontroli załatwiania skarg i wniosków 

kierowanych do Burmistrza Białej w 2012r. / informacja ta stanowi załącznik do protokołu/  

Jak wynika z przedstawionej informacji do Burmistrza Białej wpłynęła jedna skarga na niewłaściwe 

zachowanie sąsiada.  

 Członkowie komisji zapoznali się szczegółowo ze wniesioną skargą. / całość dokumentacji 

w powyższej sprawie stanowi załącznik do protokołu./  

Radny Joachim Kosz zwrócił się z zapytaniem czy zostały wykonane zalecenia kontrolne wskazane 

przez Urząd Miejski w Białej? 

Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Henryk Adamik poinformował, 

że zalecenia pokontrolne zostały wykonane, jednak nie może przedstawić notatki pokontrolnej, ze 

względu na nieobecność Kierownika powyższego referatu.  

Członkowie komisji wnieśli, że powyższa notatka ma zostać  przedstawiona  na następnym 

posiedzeniu komisji.   

 



 

 

  
 

 

2 

Członkowie komisji nie wnieśli więcej uwag i zapytań. Stwierdzili,  że wniesiona skarga została 

załatwiona zgodnie z przepisami.  

 

Ad 4/    

 

Sprawozdanie z wydatków związanych z utrzymaniem jednostek OSP na terenie Gminy 

Biała za 2012r. z wyszczególnieniem finansowania z funduszu sołeckiego zostało również 

przekazane członkom komisji w terminie wcześniejszym w formie pisemnej.  

Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radna Ewa Kontny wniosła zapytanie dotyczące zużycia energii elektrycznej w poszczególnych 

jednostkach OSP w gminie Biała za 2012r.  

 

Inspektor ds. p/ poż Artur Sztechmiler poinformował, że przedstawienie powyższego rozliczenia 

wymaga czasu i zostanie przedstawione na następnym posiedzeniu komisji.  

 

Radny Joachim Kosz zwrócił się z zapytaniem na jakim etapie jest  rozbudowa remizy OSP w 

Łączniku.  

 

Inspektor ds. p/poż Artur  Sztechmiler poinformował, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na 

zakup materiałów budowlanych na rozbudowę remizy OSP w Łączniku . W ramach powyższego 

konkursu wyłoniono firmę DOMEX z Gogolina na kwotę 74.614,15 zł. Z budżetu Gminy Biała na 

to zadanie było przeznaczonych 72.000,00 zł tak więc z bużetu na jednostko OSP dołożono kwotę 

3.000,00 zł.  

Artur Sztechmiler poinformował, że nieoficjalnie jest wiadomym, o nie  przyznaniu  

dofinansowanie w kwocie 15.000,00 z.  na rozbudowę OSP Łącznik z Oddziału Wojewódzkiego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu . 

Więcej uwag nie wniesiono i informacja została przyjęta.  

 

Ad 5/ 

 

Następnie członkowie komisji Rewizyjnej przeprowadzili kontrolę wybranych zagadnień z zakresu 

wykonania budżetu gminy Biała za 2012r.  

W powyższym zakresie sporządzono odrębny protokół.  

         

Ad 6/ 

   Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

 

Ad 7/ 

 

   Posiedzenie zakończono. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Felicja Kasperek  podziękowała 

wszystkim zebranym za udział w posiedzeniu.  

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

           Protokolant                                                             Przewodnicząca  Komisji Rewizyjnej 

 

    Gabriela  Prokopowicz                                                                     Felicja Kasperek











 


