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Protokół Nr 7/15 

 

                z wyjazdowo-stacjonarnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Gnojno, odbytego w dniu 4 sierpnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 

Posiedzenie trwało od godz. 9 do godz. 12.30. 

W posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności, uczestniczyli: 

1. Marian Okraj  - przewodniczący 

2. Agata Segda  - sekretarz 

3. Kazimierz Ziółkowski - członek 

4. Jerzy Kwiecień  - członek 

5. Tomasz Pasternak - członek 

Ponadto w posiedzeniu (w części obrad) uczestniczyli: Pan Sebastian Kiciński – 

podinsp. ds. przygotowania i realizacji projektów, Pani Dorota Boroń – kierownik 

GOPS, Pani Renata Janik – główna księgowa w GOPS.  

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Ocena jakości prac wykonanych w trakcie realizacji zadania pn.: „Przebudowa 

Domu Ludowego w Janowicach Raczyckich wraz z rewitalizacją terenu wokół 

budynku”. Zadanie zakończone i rozliczone w 2014 r. 

3. Ocena organizacji pracy i gospodarowania środkami budżetowymi w I półroczu 

2015 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnojnie. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Do punktu 1-go. 

 

              Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji – radny Marian Okraj.  

 

Do punktu 2-go. 

 

              W trakcie wyjazdowej części posiedzenia, członkowie komisji podjęli 

czynności kontrolne w zakresie oceny prac wykonanych podczas przebudowy 

budynku Domu Ludowego w Janowicach Raczyckich wraz z rewitalizacją terenu 

wokół budynku. Podczas oględzin nie dokonano oceny więźby dachowej, z powodu 

braku kluczy do drzwi prowadzących na strych. Wymienione czynności zostaną 

podjęte  przy okazji następnego posiedzenia komisji. Dokonując oględzin terenu 
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wokół i boiska sportowego stwierdzono, że boisko nie spełnia wymogów przypisanych 

tego typu obiektom, ze względu na nierówną nawierzchnię.  

Stwierdzono natomiast że istniejące szambo nie funkcjonuje zgodnie ze swoim 

przeznaczeniem i zaproponowano  zabezpieczenie szamba prze wodą gruntową.  

 

Do punktu 3-go. 

 

              Dokonując oceny pracy i gospodarowania środkami budżetowymi w I 

półroczu 2015 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, członkowie komisji 

zapoznali się z przedłożoną dokumentacją  oraz zadawali pytania i słuchali wyjaśnień 

pani kierownik oraz głównej księgowej.  

W wyniku powyższych czynności ustalono, że kontrolowana jednostka realizuje 

powierzone jej zadania zgodnie z zasadami efektywnego i racjonalnego 

gospodarowania środkami budżetowymi.  

Z wyjaśnień pani kierownik wynikało natomiast, że na pewno zabraknie pieniędzy w 

budżecie ośrodka na 2015 rok, ponieważ  od 1 sierpnia jedna osoba została 

umieszczona w Domu Pomocy Społecznej w Pierzchnicy a takich osób może być 

więcej. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.-     

 

 

                                                                                        Przewodniczący Komisji 

                                                                                                Marian Okraj 

                                                                                       

              

 

 

 

 

 

  

 


