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Protokół nr 11/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

 

 

Data i czas posiedzenia: 28.04.2022 r., godz. 15.30  

Miejsce posiedzenia: hybrydowy tryb obradowania 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Ewa Richter 
 

Komisja odbyła się w hybrydowym trybie obradowania na podstawie art.15zzx ustawy  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji 

kryzysowych. 

 

Ad 1,2 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej stwierdziła prawomocność posiedzenia, na 5 członków 

Komisji Rewizyjnej w posiedzeniu uczestniczyły 4 osoby, co stanowi quorum do 

podejmowania prawomocnych decyzji, lista obecności stanowi zał. nr 1 nin. protokołu. 

 

W posiedzeniu ponadto uczestniczą: 

Wójt Gminy Rudziniec - Krzysztof Obrzut 

Zastępca Wójta Gminy - Andrzej Hosz 

Sekretarz Gminy -  Zuzanna Wollek-Gaida 

Skarbnik – Aleksander Jakubek  

Przewodniczący Rady Gminy - Andrzej Szołtysik 

Radny sołectwa Rudziniec - Henryk Targowski 

Radny sołectwa Bycina - Sebastian Kałuża 

Radna sołectwa Poniszowice, Widów - Ewa Sztyrc 

Radna sołectwa Ligota Łabędzka, Rzeczyce - Kinga Lukoszek 

Protokolant – Katarzyna Janocha  

 

Mieszkanka sołectwa Chechło 

 

Ad 3 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przystąpiła do przyjęcia wniosków do proponowanego 

porządku obrad, który stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu.   

 

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych wniosków.  

 

Porządek obrad:  
 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Badanie sprawozdania finansowego Gminy Rudziniec za 2021 rok. 

5. Sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 rok na 

podstawie: 

- sprawozdania finansowego za 2021 r. 

- sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. 

- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 

- informacji o stanie mienia komunalnego. 
6. Sprawy bieżące. 
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7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 4  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przystąpiła do badania sprawozdania finansowego 

Gminy Rudziniec za 2021 rok. 

 

Na posiedzenie przybyła radna M. Stochaj. 

 

Skarbnik Gminy omówił sprawozdanie finansowe Gminy Rudziniec za 2021 rok, które 

stanowi zał. nr 3 nin. protokołu. Kolejno omówił również bilans jednostki budżetowej, 

rachunek zysków i strat jednostki oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki, które 

stanowią zał. nr 4 nin. protokołu. 

 

Na zgłoszone w trakcie komisji zapytania radnym została udzielona odpowiedź. 

Ad 5 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przystąpiła do sformułowania wniosku o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 rok na podstawie: 

- sprawozdania finansowego za 2021 r. 

- sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. 

- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 

- informacji o stanie mienia komunalnego.  

 

Skarbnik Gminy przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  

o przedłożonym przez Wójta Gminy Rudziniec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Rudziniec za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, która stanowi zał.  

nr 5 nin. protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej  

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rudziniec za 2021 rok, który stanowi zał. nr 6 nin. 

protokołu.   

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy Rudziniec za 2021 rok. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 5 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głos, 

w obecności 5 radnych. 

 

Ad 6 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przystąpiła do omówienia spraw bieżących. 

 

Radna K. Lukoszek wystąpiła z zapytaniem, jak przebiega kontrola Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach. 

 

Skarbnik Gminy poinformował, że kontrola została przedłużona do dnia 18 maja br.  
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Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poddała pod głosowanie wniosek o udzielenie głosu 

mieszkance sołectwa Chechło. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 5 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głos, 

w obecności 5 radnych. 

 

Mieszkanka sołectwa Chechło wystąpiła z zapytaniem, jakie kontrole zostały 

przeprowadzone w ubiegłym roku przez Komisję Rewizyjną. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że kontrola była prowadzona na 

podstawie przedłożonych dokumentów, gdzie komisja nie stwierdziła żadnych 

nieprawidłowości. Kontrole nie były prowadzone w terenie z uwagi na panującą pandemię. 

Ponadto nie został zgłoszony żaden wniosek o przeprowadzenie kontroli. Zwróciła uwagę, że 

kontrola nie obejmuje tylko kontroli na zewnątrz, ale również kontrola dokumentów w trakcie 

posiedzenia komisji stanowi kontrolę.  

 

Ad 7 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zakończyła posiedzenie i podziękowała zebranym za 

udział. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Integralną część niniejszego protokołu stanowi płyta z nagraniem obrad posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej. 

 

 

..................................................                   .................................................................................. 
data i podpis protokolanta                                          data i podpis Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej  
 

 

     Tomasz Falfasiński  – podpis……………………………………....... 

 

     Joachim Lisok – podpis……………................................................. 

 

     Mariusz Strójwąs - podpis……………………………………............ 

 

     Magdalena Stochaj - podpis…………………………………….......... 


