PROTOKÓŁ Nr 1/16.
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w sali narad Urzędu Gminy
Poświętne w dniu 14 kwietnia 2016 roku
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej , Pan
Ryszard Szymborski. W posiedzeniu udział wzięli radni i pracownicy wg
załączonej listy obecności.
Przewodniczący o godzinie 900 powitał zebranych i przypomniał proponowany
porządek obrad. Zwrócił się z pytaniem czy są uwagi lub uzupełnienia do
proponowanego porządku obrad.
Ponieważ , nie było więcej uwag do porządku obrad, Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej zwrócił się do członków Komisji o przegłosowanie całego
porządku obrad.
W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna jednogłośnie tj. 3 głosami
za przyjęła następujący porządek obrad.
1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy za 2015 r.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z
informacją o stanie mienia komunalnego oraz z opinią RIO o tym
sprawozdaniu.
3. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za 2015r.
4. Opracowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej.
5. Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2015
rok.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Ad.1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy za 2015 r.
Pani Anna Zawadzka Skarbnik Gminy Poświętne przedłożyła
sprawozdanie finansowe składające się z:
1) bilansu z wykonania budżetu gminy,
2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów
samorządowych jednostek budżetowych,
3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z
rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
4) łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek
budżetowych.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania,
sprawozdanie zostało jednogłośnie tj. 3 głosami za przyjęte przez Komisję
Rewizyjną.
Ad.2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz z opinią RIO o tym
sprawozdaniu.

Pani Anna Zawadzka Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie z
wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz opinię RIO w Białymstoku o tym
sprawozdaniu.( w załączeniu)
Witold Łapiński Wójt Gminy szczegółowo omówił wykonanie w 2015
inwestycji prowadzonych przez Gminę Poświętne
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania,
sprawozdanie zostało jednogłośnie tj. 3 głosami za przyjęte przez Komisję
Rewizyjną.
Informację o stanie mienia komunalnego Gminy przedstawiła Pani Anna
Zawadzka Skarbnik Gminy Poświętne.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji,
W zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu informacja została
przyjęta przez Komisję Rewizyjną jednogłośnie tj. 3 głosami za.
Ad.3. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 rok.
Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 rok.
/w załączeniu/
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie wnieśli uwag do przedstawionego
sprawozdania.
W zarządzonym przez przewodniczącego głosowaniu sprawozdanie
zostało przyjęte przez Komisję Rewizyjną jednogłośnie tj. 3 głosami za.
Ad.4.Opracowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej.
Po opracowaniu opinii, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał
projekt pozytywnej opinii o przedłożonym sprawozdaniu finansowym za 2015 r
i sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
W zarządzonym głosowaniu, za przedstawioną opinią radni opowiedzieli
się jednogłośnie tj. 3głosami za. /w załączeniu/
Ad. 6. Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z
tytułu wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.
Komisja Rewizyjna przystąpiła do opracowania wniosku dotyczącego
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok.
Po opracowaniu wniosku, Przewodniczący Komisji Pan Ryszard Szymborski
odczytał jego projekt. W głosowaniu
członkowie Komisji Rewizyjnej,
jednogłośnie 3 głosami za opowiedzieli się za przedstawionym wnioskiem o
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za
2015 r. i zobowiązali Przewodniczącego do przedłożenia tego wniosku na sesji
Rady Gminy Poświętne.

Ad.7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Stanisław Brzozowski „ 29 kwietnia przypada II rocznica nadania herbu
Gminie Poświętne – czy będą jakieś uroczystości.”
Witold łapiński Witold Łapiński powiedział iż na dzień 29 kwietnia
zaplanowana jest sesja Rady Gminy Poświętne na której w 2 punkcie porządku
obrad przewidziany jest wykład historyka Piotra Sobieszczaka poświęcony 2
rocznicy nadania insygniów Gminie Poświętne i ustanowienia Dnia Samorządu
Gminy Poświętne, który przypada na dzień 29 kwietnia.
Innych wniosków nie zgłoszono.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godz. 1130 prowadzący
posiedzenie Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Szymborski, podziękował
wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.
Członkowie komisji:

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Ryszard Szymborski
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