
Protokół Nr 36k/2014 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik 

odbytego w dniu 30.04.2014r.  
 
 
 

Komisja obradowała w składzie: 
 

1. Bogumił Wąs – przewodniczący 
2. Małgorzata Pietroczuk – członek 
3. Andrzej Ochociński -         -„- 
4. Jan Miske -                         -„- 
5. Tadeusz Kaczmarski -        -„- 
 
 
 
 
 Celem posiedzenia Komisji była kontrola finansowa działalności jednostek OSP za 
2013 rok 
 
Wyjaśnień udzielali; 
 
Inspektor ds. obronnych i ppoż. Pani Alicja Myśliwiec 
Wójt Kazimierz Cebrat 
 
 Budżet OSP na 2013 rok wynosił 85 050 zł, wydatkowano kwotę 81 737,01 zł tj. 96% 
 
1) Zakup sprzętu;  
a) OSP Goworowice 
- 97 zł zakup lizaków 
 
b) OSP Kamiennik; 
- 1 599,96 zł zakup ubrań koszarowych 
- 2 318,40 zł zakup ubrań bojowych 
- 1190 zakup akumulatorów 
- 130 zł zakup oznaczeń funkcyjnych 
- 2 678,40 zł zakup motopompy 
 
c) OSP Lipniki 
- 1 576 zł zakup latarek 
- 130 zł zakup oznaczeń funkcyjnych 
- 97 zakup lizaków 
 
d) OSP Szklary 
- 446,70 zł zakup radiotelefonów 
- 3 012,16 zł zakup pilarki spalinowej 
- 1 190 zł zakup akumulatorów 
- 130 zakup oznaczeń funkcyjnych 
- 97 zł zakup lizaków  
- 291 zł zakup zwijadła 



2) Zakup paliwa, wynagrodzenia, energia; 
 
OSP Goworowice; 
961zł paliwo,   5 400 zł  wynagrodzenia,   2 614,58 zł energia 
 
OSP Kamiennik 
2 612,75 zł paliwo,   8 217,82 zł wynagrodzenia,   3 082,20 zł energia 
 
OSP Lipniki 
1 032,40 zł paliwo,   3 156,12 zł wynagrodzenia,   3 379,84 zł energia 
 
OSP Szklary 
1 657,55 zł paliwo,   5 100 zł wynagrodzenia,   4 169,02 zł energia 
 
 
 Remizy wycofane z działalności; 
 
-Ogonów zakup energii 967,96 zł 
-Kłodobok zakup energii 892,80 zł 
-Karłowice Wielkie zakup energii 777,76 zł 
 
Umowy zawarte na czas określony: 
 
OSP Goworowice; 
-Komendant Gminny 250 zł brutto mieś. 
-kierowca konserwator sprzętu 200 zł brutto mieś. 
 
OSP Kamiennik; 
-kierowca konserwator sprzętu 240zł brutto mieś. 
-kierowca konserwator sprzętu 290 zł brutto mieś. 
 
OSP Lipniki; 
-kierowca konserwator sprzętu 220 zł brutto mieś. 
 
OSP Szklary: 
-kierowca konserwator sprzętu 220 zł brutto mieś. 
-kierowca konserwator sprzętu 220 zł brutto mieś. 
 
Pozostałe wydatki; 
-ekwiwalent 1 696 zł (udział w szkoleniach) 
-pozostałe 10 138,21 zł (remonty sanitariatów OSP Lipniki, organizacja zawodów) 
-usługi pozostałe 1 731,85 zł (badania lekarskie, przeglądy poj. itp.) 
-podróże służbowe 133,73 zł 
-ubezpieczenia 6 052 zł (członków i mienia) 
-ułożenie kostki przed remizą OSP Goworowice 2 979,80 zł 
 
 
 
 
 



Wnioski pokontrolne: 
 
1) Komisja w trakcie kontroli zauważyła, że pomimo wyłączenia  jednostek OSP 

Kłodobok, Karłowice Wielkie i Ogonów z działalności w dalszym ciągu są ponoszone 
koszty w utrzymaniu obiektów (opłaty za energię elektryczną 2 638,52 zł) 

 
 
Na tym protokół zakończono: 
 

Podpisy: 

1. …………………………………………….                 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 

2………………………………………………                   …………………………………. 

 

3. …………………………………………….. 

 

4. ……………………………………………. 

 


