
P r o t o k ó ł
      z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego dnia 

                               17 października 2011 roku.

Posiedzenie Komisji  otworzyła  przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej  w obecności  członków 
komisji w składzie :
• Karońska  Krystyna – przewodnicząca
• Czeredrecki Edyta –członek
• Dylka Marianna – członek
• Wodarczyk Jan – członek
• Wons Dorota  – członek
oraz 
Przewodnicząca Rady Gminy -  p. Gabriela Buczek 
Z-ca Przewodniczacej Rady Gminy – p. Zbigniew Kula
Skarbnika Gminy p. Irena Dzikowska
Sekretarz Gminy – p. Teresa Czaja
Dyr. Gm.Ośrodka  Informacji,Kultury i Czytelnictwa – p. Monika Czyrnia 

Stwierdzono quorum, przy którym Komisja mogłaby obradować i podejmować uchwały.
Przewodnicząca Komisji przywitała wszystkich i odczytała porządek posiedzenia,który został 
jednogłośnie przyjęty.
Ad.2 
Przewodnicząca komisji pani Krystyna Karońska odczytała skargę pana Jarosława Wernera 
na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z ustosunkowaniem 
Kierownika się do w/w skargi ./pisma w załączeniu/.
Przystąpiono  do  głosowania  ,  wszyscy  członkowie  komisji  byli  za  odrzuceniem  skargi, 
uznając skargę za nieuzasadnioną.

Ad.3 
Przewodnicząca  pani  Krystyna  Karońska  poprosiła  panią  dyrektor  Monikę  Czyrnię  o 
przedstawienie   sprawozdania  z  realizacji  planu  finansowego  Gminnego  Ośrodka 
Informacji,Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach za I półrocze 2011 roku. /sprawozdanie w 
załączeniu/.
Pytania mieli następujący radni :

– Edyta Czeredrecki – zapytała o dochody własne, z czego się składają, oraz ile wynosi 
wynajem sali

– Dyr. Monika Czyrnia – wskazała, iż wynajem sali na dzień dzisiejszy wynosi 120,00 zł
za  dużą  salę,100,00  zł  za  małą  salę  oraz  50,00  zł  za  wypożyczenie  sprzętu 
kuchennego, natomiast dochody własne to sprzedaż Wielkiej Księgi Zębowic – 
11 771,00 zł , wynajm sali – 2660, 00 zł, sponsoring – 3200,00 zł.

– Krystyna Karońska  - zapytała, ile jeszcze książek zostało do sprzedaży ?
– Dyr. Monika Czyrnia – ok. 340 książek.
– Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała,  aby podwyższyć  stawkę za wynajm 

sali, gdyż wszystkie opłaty, media  wzrosły.
– Pan Wójt wskazał,  aby przy wynajmie sali/  kilku wynajmach/ określić media /prąd, 

woda/ i potem można zmienić stawkę.
W trakcie  dyskusji  radni  wnioskowali,  aby  w umowie  wynajmu  sali  między  dyrektorem i 
wynajmującym znalazł się zapis  dotyczący uszkodzeń i zniszczeń takich  przedmiotów jak 
zastawa , meble/krzesła/ , sprzęt elektryczny i itp.

Ad.4



 W sprawach różnych pani przewodnicząca odczytała pismo rodziców dzieci dojeżdżających 
do  szkół,  aby  autobus  szkolny  zatrzymywał  się  bezpośrednio  przed  budynkiem  szkoły 
podstawowej / pismo w załączeniu/.
Członkowie  komisji  po burzliwej  dyskusji   wnioskowali,  iż  ze względu na bezpieczeństwo 
odjazdy będą się odbywać tak jak dotychczas, czyli z przystanku PKS.
Wobec zrealizowania wszystkich tematów pani przewodnicząca podziękowała wszystkim za 
przybycie i udział w posiedzeniu komisji.
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