
PROTOKÓŁ NR  10/2013 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

z dnia 06 maja  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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia . 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Biała za 2012r.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium  Burmistrzowi  Białej z 

wykonania  budżetu gminy za 2012 r. 

6. Informacja na temat poziomej naprawy dróg gminnych i zakresu prac przewidzianych w tym 

zakresie  / temat wynikający z ramowego planu pracy komisji/ 

7. Informacja o zużyciu energii elektrycznej w jednostkach OSP w Gminie Biała za 2012r.  

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie  

 

Ad 2/ 

 

     Do przedstawionego porządku obrad członkowie komisji nie wnieśli uwag. 
 

Ad 3/  

 

 Członkowie komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Nie 

wniesiono uwag do protokołu, który następnie został przyjęty.  

 

 

Ad 4/  

 Sprawozdanie finansowe Gminy Biała za 2012r. przedstawił Burmistrz Białej Arnold 

Hindera . Poinformował, że sprawozdanie to składa się z: 

-  bilansu z wykonania budżetu Gminy Biała za 2012r.  

- bilansu jednostki budżetowej za 2012r.  

- rachunku zysku i strat za 2012r. 

- zestawienia  zmian w funduszu jednostki za 2012r.  
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Szczegółowe informacje w zakresie sporządzania w/w dokumentów przedstawiła Skarbnik 

Gminy Klaudia Kopczyk.  Komisja zapoznała się z dokumentacją źródłową tj: 

zestawieniem obrotów i sald, dziennikiem obrotów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. 

sporządzonym dla ksiąg urzędu  /jednostki/ i ksiąg gminy  /organu/. W zakresie bilansu z 

wykonania budżetu / organu/ komisja sprawdziła zgodność zapisów zawartych w bilansie z 

ewidencją poszczególnych kont rachunkowych . 

  

Zapytań i uwag nie wniesiono.  

Komisja rozpatrzyła  i pozytywnie zaopiniowała powyższe sprawozdanie poprzez jednogłośne 

głosowanie. 

 

 
 

Ad 5 /  
   

      Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej z 

wykonania budżetu gminy za 2012r. 

Burmistrz Białej Arnold Hindera poinformował, że w dniu 29 kwietnia br otrzymano pozytywną 

opinię RIO w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012r. Opinia ta została 

przedstawiona  członkom komisji.  

 

Komisja w oparciu o: 

1. przeprowadzone  kontrole  

2. pozytywne  zaopiniowanie  sprawozdania  finansowego za 2012r.  

3.  pozytywne zaopiniowanie  sprawozdania Burmistrza Białej z wykonania budżetu za 2012r.  

przez RIO w Opolu  

4.  pozytywne zaopiniowanie przez Komisję Rewizyjną  wykonania samego budżetu gminy 

Biała za 2012r.  

5. pozytywne zaopiniowanie informacji o stanie mienia komunalnego 

  

     przystąpiła do podjęcia wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej  za: 

 prawidłowe wykonanie budżetu gminy po stronie dochodów; 

 prawidłową realizację wydatków budżetowych i nienaruszenie dyscypliny budżetowej w 

tym: 

- wykonanie wydatków inwestycyjnych, 

- stopień realizacji  zadań wieloletnich, 

- zmian w planie wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich, 

- wydatków dokonanych w poszczególnych sołectwach, 

- realizacji przyznanych dotacji innym jednostkom, 

 przestrzeganie przez Burmistrza zasad gospodarki finansowej określonej w przepisach 

prawa budżetowego 

 

Szczegółowe uzasadnienie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej  Komisja Rewizyjna 

ujęła w uzasadnieniu uchwały w sprawie podjęcia wniosku o udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Białej, który zostanie skierowany do Rady Miejskiej i stanowi załącznik do 

protokołu. 

Przewodnicząca komisji po sformułowaniu całości  uzasadnienia odczytała   wszystkim 

członkom komisji sporządzoną uchwałę i zwróciła  się z zapytaniem kto jest za podjęciem 

uchwały  w przedstawionym przez nią  brzmieniu. 

Wszyscy   członkowie Komisji  Rewizyjnej opowiedzieli się „ Za” podjęciem uchwały w 

sprawie podjęcia wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi   Białej. 
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Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Felicja Kasperek  wraz z  obecnymi członkami na 

posiedzeniu komisji podpisali podjętą uchwałę. 

Podjęta uchwała zostanie przedłożona Radzie Miejskiej w Białej i przesłana Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Opolu, celem zaopiniowania. 

Ad 6/  

 

Informacja na temat poziomej naprawy dróg gminnych i zakresu prac przewidzianych w tym 

zakresie  / temat wynikający z ramowego planu pracy komisji/ członkowie komisji otrzymali w  

terminie wcześniejszym. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Do powyższej informacji nie wniesiono uwag, wniosków i zapytań. 

 

 Ad 7/  

 

Informacja o zużyciu energii elektrycznej w jednostkach OSP w Gminie Biała za 2012r.  

została przedstawiona  na posiedzeniu komisji. Informacja została przygotowana na zapytanie  

radnej Ewy Kontny,  która wniosła zapytanie  o udzielenie takowej informacji na posiedzeniu 

komisji w dniu 12 kwietnia br.  

 Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie komisji nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji. 

 

 

Ad 8/ 

 

   Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

 

Ad 9/ 

 

   Posiedzenie zakończono. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Felicja Kasperek  podziękowała 

wszystkim zebranym za udział w posiedzeniu.  

 

 

Protokół zakończono i podpisano. 

 

 

           Protokolant                                                             Przewodnicząca  Komisji Rewizyjnej 

 

    Gabriela  Prokopowicz                                                                     Felicja Kasperek













 

 


