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Protokół nr 24/17 
 

              z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 17 

lipca 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 

Posiedzenie trwało od godz. 9 do godz. 13. 

W posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności, udział wzięli: 

1. Marian Okraj   - przewodniczący 

2. Agata Segda   - sekretarz 

3. Jerzy Kwiecień  - członek 

4. Kazimierz Ziółkowski - członek 

5. Tomasz Pasternak  - członek 

Ponadto w posiedzeniu (w części obrad) uczestniczyła Pani Maria Małasińska – 

skarbnik gminy. 

Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok obradowano nad dwoma 

poniższymi punktami. 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Kontrola realizacji dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi – zagospodarowanie ewentualnej nadwyżki. 

3. Kontrola udzielenia dotacji z budżetu gminy organizacjom pożytku 

publicznego. 

 

Do punktu 1-go. 

 

             Otwarcia posiedzenia i powitania członków komisji dokonał Przewodniczący 

Marian Okraj.  

 

Do punktu 2-go. 

 

            W trakcie posiedzenia członkowie komisji powzięli informację, że wszyscy 

właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy zawarli umowy na odbiór 

odpadów komunalnych. Czterem osobom, które nie zawarły umów, wydane zostały 

decyzje administracyjne z naliczeniem wyższej stawki.  

Ustalono ponadto, że odbiór odpadów z każdej posesji odbywa się regularnie i 

bezproblemowo, w związku z czym mieszkańcy nie wnoszą skarg. 

Z informacji uzyskanej od skarbnika gminy wynika, że zaległości z tytułu opłat za 

odbiór odpadów komunalnych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 13.031,00 zł. 
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W dwóch przypadkach wystawiono tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędu 

Skarbowego w Busku – Zdroju, natomiast do pozostałych osób, które zalegają z 

płatnościami za odbiór odpadów, są wysyłane upomnienia. 

Dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców 

wynoszą 194.697,80 zł, natomiast wydatki 190.572,95 zł.  

W 2016 roku opłaty za odbiór odpadów pozostały na niezmienionym poziomie i 

gmina nie dokładała z budżetu do systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Mając powyższe na uwadze, członkowie komisji doszli do wniosku, że gospodarka 

odpadami jest prowadzona w sposób prawidłowy i nie wnoszą do niej żadnych uwag. 

 

Do punktu 3-go. 

 

              W 2016 roku żadna organizacja pożytku publicznego nie zwracała się z 

wnioskiem do Urzędu Gminy w Gnojnie o udzielenie dotacji.   

 

Na tym protokół  zakończono i podpisano.- 

 

                                                                                                  Przewodniczący Komisji: 

                                                                                                         Marian Okraj 

 

 

 

              

  

 


