
 

PROTOKÓŁ NR  13/2013 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

z dnia 12 grudnia  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: , 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. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Ocena relacji finansowych dotyczących wysokości długi publicznego i kosztów obsługi długu 

publicznego w układzie lat 2010 -2012 i za III kwartały 2013r.  

5. Ocena wykonania budżetu  Gminy Biała za I półrocze 2013 r.  

6. Wolne wnioski 

7. Zakończenie.  
 

 

Ad 2/ 

 

     Do przedstawionego porządku obrad członkowie komisji nie wnieśli uwag. 

 

Ad 3/ 

 

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został przyjęty.  

 

Ad 4/  

 Członkowie komisji otrzymali pisemną  informację w sprawie  oceny relacji finansowych 

dotyczących wysokości długi publicznego i kosztów obsługi długu publicznego w układzie lat 2010 

-2012 i za III kwartały 2013r. Ponadto informacje przedstawiła obecna na posiedzeniu komisji 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Członkowie komisji nie wnieśli uwag do przedstawionej 

informacji.  

   Informacja została przyjęta.  

 

 

 

 



Ad 5/    

 

Informacja w sprawie oceny wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2013 r. została 

również przekazane członkom komisji w terminie wcześniejszym w formie pisemnej.  

Informacja ta  stanowi załącznik do protokołu.  

Członkowie komisji nie wnieśli więcej uwag i zapytań. Informacja została przyjęta.  

 

 

 

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 











 

 


