
Protokół nr 15 /2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 29 kwietnia 2014 roku

Członkowie Komisji w składzie:

1. Roman Gawroński            - przewodniczący
2. Przemysław Madzia         - z-ca przewodniczącego
3. Mieczysław Dębowiak     - członek
4. Tadeusz Ratajczak            - nieobecny
5. Michał Dopierała              - członek 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i powitanie oraz przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borek Wlkp. 

za 2013 rok.
3. Opracowanie i przyjęcie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o udzielenie absolutorium za 2013 rok dla Burmistrza Borku Wlkp.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie. 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia i powitanie oraz przyjęcie porządku 
posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji, który przedstawił 
również porządek posiedzenia. Członkowie Komisji przyjęli proponowany 
porządek jednogłośnie.

Ad. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borek Wlkp. 
za 2013 rok.

Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska przedstawiła sprawozdanie 
z wykonania budżetu Gminy Borek Wlkp. za 2013 rok.

Członkowie Komisji Rewizyjnej szczegółowo analizowali źródła dochodów 
bieżących i majątkowych oraz realizację wydatków bieżących i 
majątkowych. 

Zwrócono szczególną uwagę na zadłużenie Gminy.
Radny Przemysław Madzia zwrócił się z zapytaniem przyczyny zwrotu dotacji 
dotyczącej projektu „Recepta na lepsze jutro”.
Wyczerpujących wyjaśnień w tej sprawie udzieliła Skarbnik Gminy.

Innych pytań nie zgłoszono.
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Ad.3. Opracowanie i przyjęcie wniosku do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o udzielenie absolutorium za 2013 rok dla Burmistrza 
Borku Wlkp.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Borek Wlkp. za rok 2013 przystąpiła do opracowania wniosku 
o udzielnie absolutorium dla Burmistrza Borku Wlkp. 
Po sporządzeniu wniosku Przewodniczący Komisji zapytał, czy ktoś zgłasza 
uwagi do treści wniosku.
Żadnych uwag nie zgłoszono.

Następnie wniosek o udzielenie absolutorium za 2013 rok dla Burmistrza Borku 
Wlkp. został poddany pod głosowanie. 
Za przyjęciem wniosku głosowało 4 członków Komisji, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (członek Komisji Tadeusz Ratajczak był 
nieobecny), stanowi on załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.4. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie nikt głosu nie zabrał,

Ad.5. Zakończenie.

Wobec realizacji porządku obrad oraz braku innych głosów 
Przewodniczący Komisji – Romuald Gawroński zakończył posiedzenie.

Protokołowała              Przewodniczący Komisji

Wiesława Wójcik             Romuald Gawroński

Członkowie Komisji:

6. Przemysław Madzia ………………………….....
7. Mieczysław Dębowiak ..........................................      
8. Tadeusz Ratajczak ……………………………....
9. Michał Dopierała ..................................................
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