
 
 
 

            P r o t o k ó ł 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego dnia 19 m aja  2011 roku. 
 
 
Posiedzenie Komisji otworzył przewodniczący Komisji Rewizyjnej w obecności członków 
komisji w składzie : 
• Karońska Krystyna  – przewodniczący 
• Czeredrecki Edyta –członek 
• Dylka Marianna – członek 
• Wodarczyk Jan – członek 
• Wons Dorota  - członek 
oraz  Przewodnicząca Rady Gminy p. Gabriela Buczek ,Wiceprzewodniczący Rady Gminy  
p. Zbigniew Kula,  pan Wójt, p. skarbnik Irena Dzikowska  

Przewodnicząca Komisji radna Krystyna Karońska  według listy obecności stwierdziła 
guorum, przy którym komisja moŜe odbyć posiedzenie , oraz przedstawiła porządek 
posiedzenia poddając  go pod głosowanie . 

Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty . 

 

1. Otwarcie posiedzenia  

2. Przedstawienie  sprawozdania z wykonania budŜetu gminy Zębowice 

3. Przedstawienie sprawozdania finansowego 

4. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii 
o sprawozdaniu z wykonania budŜetu gminy Zębowice  za 2010 rok. 

5. Przedstawienie informacji o stanie mienia gminy Zębowice 

6. Zapoznanie się z rozliczeniem dotacji dla stacji Caritas, LZS Radawie i 
LZS Zębowice 

7. Sprawy róŜne, dyskusja 

8. Zakończenie posiedzenia  

 

Następnie Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrole zgodności danych zawartych w 
sprawozdaniu rocznym ze stanem faktycznym. 

Przewodnicząca Komisji  pani Krystyna Karońska   poprosiła panią skarbnik Irenę Dzikowską 
o przedstawienie informacji dotyczącej poszczególnych punktów obrad tj. przedstawienia 
sprawozdania  finansowego, informacji o stanie mienia gminy  oraz z rozliczeniem dotacji dla 
stacji Caritas , LZS Radawie i LZS  Zębowice. 

Odczytała równieŜ uchwałę nr 206/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 roku Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu 
gminy za 2010 rok. 
Komisja po rozpatrzeniu rozliczeń dotacji dla LZS-ów wnioskowała o  zmniejszenie środków 
finansowych pochodzących z dotacji z budŜetu  gminy przeznaczanych na zakup strojów 
sportowych. 

Więcej pytań nie było i Komisja Rewizyjna  po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z 
wykonania budŜetu gminy za 2010 rok pozytywnie opiniuje przedmiotowe sprawozdanie o 



wykonaniu budŜetu, oraz występuje z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy. 

Komisja przygotowała uchwałę w sprawie opinii o wykonaniu budŜetu za rok 2010 oraz 
wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Zębowice. 

Glosowano nad uchwałą : na 5 obecnych członków komisji głosowało – 5, oddano głosów za 
– 5, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, i uchwała podjęta została jednogłośnie . 

Na zakończenie posiedzenia Przewodnicząca Komisja pani Krystyna Karońska 
podziękowała wszystkim za przybycie i udział w posiedzeniu . 

 

Protokółowała :      Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej : 

 

..............................................    ........................................................... 

/ Urszula Czernik/      / Krystyna Karońska/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


