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Protokół Nr 4/18 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

z dnia 21 maja 2018 r. 

 

 Dnia 21 maja 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej,                      

w którym udział wzięli jej członkowie ( lista obecności w załączeniu ), 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Barbara Rolirad, Wójt Gminy Pani Larysa 

Krzyżańska, Skarbnik Gminy Pani Lidia Kokowicz, oraz Zastępca Skarbnika 

Pani Marlena Świeczkowska. 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Grzegorz Skarupski przywitał 

obecnych po czym przedstawił następujący porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy,  opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz 

informacji  o stanie mienia komunalnego. 

3. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium za rok 2017. 

4. Opracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy za rok 2017. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono. 

 

W pierwszej kolejności Skarbnik Gminy Pani Lidia Kokowicz przedstawiła             

w skrócie następujące zagadnienia: 

- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 ( plan i wykonanie 

dochodów, plan i wykonanie wydatków, zadłużenie, skutki obniżenia górnych 

stawek podatków, umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty zaległości 

podatkowych, wynik finansowy ), 

- sprawozdania finansowe ( gminy, jednostek budżetowych i zakładu 

budżetowego ), 



2 
 

- informację o stanie mienia komunalnego gminy za 2017 rok ( wartość mienia 

komunalnego, różnice wzrostu bądź spadku wartości mienia ), 

- Uchwałę Nr 19/S/2018 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2018 r.   w sprawie wyrażenia 

opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubanie sprawozdaniu z wykonania 

budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy. 

 

W dyskusji nad zagadnieniami związanymi z wykonaniem budżetu udział 

wzięli: 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Jak wynika z sprawozdania część inwestycji zostało przeniesionych z roku 2017 

na rok 2018. Inne zostały zgodnie z planem zrealizowane w roku 2017. 

Radny Grzegorz Skarupski 

Niektóre inwestycje planowane są do wykonania w rozłożeniu na lata. Jednakże 

te inwestycje, które powinny być zamknięte w roku 2017, zostały w nim 

zamknięte. 

Wójt Gminy 

Przeniesienie inwestycji na następny rok wynika z pojawienia się możliwości 

uzyskania dofinansowania danej inwestycji ze źródeł zewnętrznych.  

Radna Magdalena Łapciak 

Z przedstawionych dokumentów wynika, iż gospodarowanie środkami 

budżetowymi odbywało się rzetelnie, zgodnie z planami i na bieżąco 

wprowadzanymi zmianami, więc budżet realizowany był prawidłowo. 

 

Na tym dyskusje zakończono. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przeprowadził głosowanie, w którym za 

pozytywnym zaopiniowaniem wykonania budżetu gminy za rok 2017 oraz za 

wystąpieniem do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy 
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absolutorium za rok 2017 głosowało 3 radnych. Głosów przeciwnych ani 

wstrzymujących się nie było. 

 

Po zakończeniu głosowania członkowie Komisji Rewizyjnej biorąc pod uwagę 

przedłożone dokumenty oraz przeprowadzoną dyskusję przygotowali pisemną 

opinię dotyczącą wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz wniosek do Rady 

Gminy o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2017 ( wniosek                     

i opinia w załączeniu ). 

 

Po podpisaniu opracowanych dokumentów Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

dokonał zamknięcia posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

             Grzegorz Skarupski 

Protokołowała : 

Inspektor ds. obsługi rady gminy 

Aleksandra Bednarek 

 

 

 

 


