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Protokół nr 10/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

 

 

Data i czas posiedzenia: 07.04.2022 r., godz. 14.00  

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: 

Wójt Gminy Rudziniec - Krzysztof Obrzut 

Zastępca Wójta Gminy - Andrzej Hosz 

Skarbnik – Aleksander Jakubek  

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami - Maria 

Wymysło 

Przewodniczący Rady gminy - Andrzej Szołtysik 

Radny sołectwa Rudziniec - Henryk Targowski 

Radna sołectwa Kleszczów - Agnieszka Bucher 

Radna sołectwa Rudno - Sebastian Böhm 

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. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2021 rok. 

5. Analiza sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 

rok. 

6. Analiza informacji o stanie mienia komunalnego. 

7. Sprawy bieżące. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 4  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przystąpiła do analizy sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Rudziniec za 2021 rok. 
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Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy Rudziniec za 2021 rok zostało omówione podczas wcześniejszych komisji. 

 

Ad 5 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przystąpiła do analizy sprawozdania z wykonania 

planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że sprawozdanie z wykonania planów 

finansowych instytucji kultury za 2021 rok zostało omówione podczas wcześniejszych 

komisji. 

 

Ad 6 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przystąpiła do analizy informacji o stanie mienia 

komunalnego. 

 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 

omówiła informację o stanie mienia komunalnego, która stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu 

 

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono żadnych zapytań.  

 

Ad 7 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przystąpiła do omówienia spraw bieżących. 

 

Na posiedzeniu nie poruszono żadnych spraw bieżących. 

 

Ad 8 
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…………………………………….......... 


