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Komisja Rewizyjna 

Protokół nr II 

Posiedzenie w dniu 8 czerwca 2020  

 

Obrady rozpoczęto 8 czerwca 2020 o godz. 15:43, a zakończono o godz. 17:58 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków. 

Obecni: 

1.  Ryszard Jan Filipowicz 

2.  Bernarda Komorowska 

3.  Andrzej Kułak 

4.  Artur Maciej Lis 

5.  Janusz Obara 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Obara otworzył posiedzenie i przywitał 

zebranych. 

 

2. Stwierdzenie quorum. 

W posiedzeniu uczestniczy 5 z 5 – osobowego składu Komisji, co jest podstawą do 

podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik protokołu.  

 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

Nie zgłoszono uwag do proponowanego porządku obrad.  

Wyniki głosowania 

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Ryszard Jan Filipowicz, Bernarda Komorowska, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz 

Obara 

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 

Nie zgłoszono uwag do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

Wyniki głosowania 

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Ryszard Jan Filipowicz, Bernarda Komorowska, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz 

Obara 

 

5. Stanowisko Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok 

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór szczegółowo omówiła: 
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− informację o stanie mienia komunalnego, 

− sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2019 rok, 

− sprawozdania finansowego, w skład którego wchodzą: bilans z wykonania budżetu 

Gminy Masłów sporządzony na dzień 31.12.2019 r, łączny bilans jednostek 

budżetowych, zestawienie zmian w funduszu jednostki, rachunek zysków i strat 

jednostki,  

− łączna informacja dodatkowa. 

Komisja zapoznała się również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

wyrażoną w uchwale Nr 62/2020 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Kielcach z dnia 21 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu 

Gminy Masłów za 2019 rok (stanowi załącznik protokołu).  

W dyskusji poruszono kwestie zawarte w informacji dodatkowej, w tabeli pn. Stan odpisów 

aktualizujących wartość należności w zł , gdzie podane zostały kwoty należności z tytułu kary 

za nieterminowe wykonanie umowy, odsetki od niezapłaconej należności, koszty sądowe, 

podatki i opłaty lokalne oraz fundusz alimentacyjny  i zaliczka alimentacyjna.  

Skarbnik Gminy udzieliła szczegółowego wyjaśnienia, z czego wynikają przedstawione kwoty 

i co ma wpływ na stan końcowy w danym roku obrotowym. 

W dalszej części komisja poprosiła o wyjaśnienia dotyczące zadań niezrealizowanych w roku 

2019 oraz zapisy zawarte w informacji dodatkowej, w tabeli pn. Wyszczególnienie środków 

trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie, co szczegółowo omówiła Skarbnik 

Gminy.   

Nie zgłoszono uwag do przedstawionych materiałów. 

Głosowano wniosek w sprawie: 

Komisja nie wnosi uwag do przedstawionych sprawozdań za 2019 rok. Wypracowana przez 

Komisję opinia stanowi załącznik do protokołu. 

Wyniki głosowania 

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Ryszard Jan Filipowicz, Bernarda Komorowska, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz 

Obara 

 

6. Wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 

2019 rok 

Na podstawie przedłożonych sprawozdań i informacji, Komisja wypracowała wniosek 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Masłów z tytułu wykonania budżetu gminy 

za 2019 rok. 

Głosowano wniosek w sprawie: 

Działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz at. 270 ust.3 ustawy 

o finansach publicznych, Komisja Rewizyjna Rady Gminy Masłów, po analizie sprawozdań z 

wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wnioskuje za udzieleniem Wójtowi 

Gminy Masłów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok. 

Wyniki głosowania 

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
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Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Ryszard Jan Filipowicz, Bernarda Komorowska, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz 

Obara 

 

7. Sprawy inne 

W tym punkcie poruszone zostały bieżące sprawy związane z gospodarką odpadami 

komunalnymi i przedłożoną na najbliższą, nadzwyczajną sesję Rady Gminy Masłów 

propozycją zwiększenia opłaty za gospodarowanie odpadami.  

 

 

8. Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu 

i o godzinie 17:58 Przewodniczący zamknął obrady. 

 

  

 

  

  

Przygotował(a): Joanna Synak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


