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Protokół nr 13/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

 

 

Data i czas posiedzenia: 13.12.2022 r., godz. 15.30  

Miejsce posiedzenia: hybrydowy tryb obradowania 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Ewa Richter 
 

Komisja odbyła się w hybrydowym trybie obradowania na podstawie art.15zzx ustawy  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji 

kryzysowych. 

 

Ad 1,2 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej stwierdziła prawomocność posiedzenia, na 5 członków 

Komisji Rewizyjnej w posiedzeniu uczestniczyło 5 osób, co stanowi quorum do 

podejmowania prawomocnych decyzji, lista obecności stanowi zał. nr 1 nin. protokołu. 

 

W posiedzeniu ponadto uczestniczą: 

Sekretarz Gminy -  Zuzanna Wollek-Gaida 

Dyrektor ZBGKiM w Rudzińcu - Krzysztof Szolich  

Radny sołectwa Rudziniec - Henryk Targowski 

Radna sołectwa Kleszczów - Agnieszka Bucher 

Protokolant – Katarzyna Janocha  

 

Ad 3 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przystąpiła do przyjęcia wniosków do proponowanego 

porządku obrad, który stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu.   

 

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych wniosków.  

 

Porządek obrad:  
 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przedstawienie podsumowania akcji letniej nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice. 

5. Sprawy bieżące. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 4  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przystąpiła do przedstawienia podsumowania akcji 

letniej nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice. 

 

Dyrektor ZBGKiM przedstawił podsumowanie akcji letniej nad Zbiornikiem Wodnym 

Pławniowice. Omówił przychody osiągnięte z poszczególnych rodzajów działalności, tj.                   

z tytułu najmu miejsc na polu biwakowym wraz z mediami, opłaty za wstęp na kąpielisko, 

opłaty za miejsca postojowe. Poinformował, że przychód stanowiła również dotacja na 

ratowników WOPR. Łączna suma przychodów za 2022 r. wyniosła 556 833 zł. Kolejno 

omówił koszty, na które składało się wynagrodzeniem zakup materiałów, usługi obce, wywóz 

odpadów stałych, wynajem kontenerów, koszt ochrony, ogłoszenia w prasie w zakresie 
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dzierżawy, badania wody na kąpielisku, podatki oraz opłaty. Poinformował, że łączna suma 

przychodów wyniosła 556 833 zł, a kosztów 438 000 zł. Dodał, że sezon kąpielowy trwał                

2 miesiące.     

 

Na zadane w trakcie komisji zapytania radnym została udzielona odpowiedź przez Dyrektora 

ZBGKiM. 

 

Ad 5 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przystąpiła do omówienia spraw bieżących. 

 

Na posiedzeniu nie poruszono żadnych spraw bieżących. 

 

Ad 6 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zakończyła posiedzenie i podziękowała zebranym za 

udział. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Integralną część niniejszego protokołu stanowi płyta z nagraniem obrad posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej. 

 

 

..................................................                   .................................................................................. 
data i podpis protokolanta                                          data i podpis Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej  
 

 

     Tomasz Falfasiński  – podpis……………………………………....... 

 

     Joachim Lisok – podpis……………................................................. 

 

     Mariusz Strójwąs - podpis……………………………………............ 

 

     Magdalena Stochaj - podpis…………………………………….......... 


