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Protokół Nr 3/2018 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Masłów  

z posiedzenia w dniu 28 maja 2018 roku 

 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Stwierdzenie quorum.  

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.  

5. Stanowisko Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 

6. Wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2017 r. 

7. Sprawy inne.  

8. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. 

W dniu 28 maja 2018 roku o godz. 16:00 w budynku urzędu, Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Janusz Obara otworzył posiedzenie i przewodniczył obradom.  

 

Ad. 2. Stwierdzenie quorum.  

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

podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik protokołu. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy również pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 

 

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.  

Nie zgłoszono uwag do proponowanego porządku. W  głosowaniu 4 „za”, jednogłośnie 

porządek obrad został przyjęty.  

 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

Nie zgłoszono uwag do protokołu nr 2/2018. W  głosowaniu 4 „za”, jednogłośnie protokół 

został przyjęty.  

 

Ad. 5.  Stanowisko Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 

 Przybył radny Artur Lis. 

W dniu 28 maja 2016 roku Komisja Rewizyjna dokonała analizy: 

− sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2017 rok, 
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− informacji o stanie mienia komunalnego, 

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

Masłów sporządzony na dzień 31.12.2017 r, łączny bilans jednostek budżetowych, 

zestawienie zmian w funduszu jednostki, rachunek zysków i strat jednostki (wariant 

porównawczy), 

− sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2017 rok. 

Komisja zapoznała się również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

wyrażoną w uchwale Nr 2835/2018 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania 

budżetu Gminy Masłów za 2017 rok (stanowi załącznik protokołu).  

Skarbnik Gminy Masłów szczegółowo omówiła załączniki sprawozdania z wykonania budżetu, 

informację o stanie mienia komunalnego, poszczególne sprawozdania finansowe oraz wyjaśniła 

powody, które przyczyniły się do braku realizacji niektórych zadań, przyjętych w budżecie na 

2017 rok. 

W dyskusji, głos zabrał radny Ryszard Filipowicz, który zwrócił uwagę na wysokość zadłużenia 

gminy w stosunku do limitów.  

Radna Regina Chyb dodała, że sprawozdania ocenili fachowcy, a to co się zadziało w trakcie 

roku – odbyło się za zgodą Rady. 

Nie zgłoszono więcej uwag. 

Komisja Rewizyjna po dogłębnym przeanalizowaniu dokumentów nie zgłasza uwag do 

przedstawionego:  

− sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2017 rok i opinii RIO do tego 

sprawozdania, 

− sprawozdania  finansowego,  

− informacji o stanie mienia komunalnego. 

W głosowaniu, 5 „za”, jednogłośnie Komisja Rewizyjna Rady Gminy Masłów pozytywnie 

zaopiniowała przedstawione informacje.  

Opinia z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wykonania budżetu gminy za 2017 rok stanowi 

załącznik protokołu. 

 

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

2017 rok. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów i wypracowaniu pozytywnej opinii, 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej sformułował wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy Masłów z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

W głosowaniu: 

 5 głosów „za”,  

 0 głosów „przeciw”,  

 0 głosów „wstrzymujący się” wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Masłów z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. 7. Sprawy inne. 

Brak głosów w tym punkcie. 

 

Ad. 8. Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu. 

O godzinie 16:45 Przewodniczący zamknął obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokolant:       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

/-/ Janusz Obara   

 

 


