
Protokół Nr 16k/2016 
 
 
                 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik z dnia 12 kwietnia 
2016r., które odbyło się w Urzędzie Gminy. 
 
 
Komisja obradowała w składzie: 

1. Bogumił Wąs – przewodniczący  
2. Małgorzata Pietroczuk – członek komisji 
3. Anna Łukasiewicz– członek komisji 
4. Jan Miske – członek Komisji 
5. Krzysztof Tkacz – członek komisji 

. 
 
Celem posiedzenia była kontrola Wójta oraz jednostek organizacyjnych pod względem 
zgodności ich działania z uchwałami Rady Gminy. 
 
                Wyjaśnień udzielali merytoryczni pracownicy UG, p. Żukowska-skarbnik oraz 
 p. Lubieniecka 
 
1.Uchwała Nr. XII/42/15 Rady  Gminy Kamiennik z dnia 22 października  2015 r. 
W sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego na remont chodnika . 
oraz Umowa Nr.1/1 DP/15 zawarta w dniu 22 października 2015 r. pomiędzy Gminą 
Kamiennik reprezentowaną przez p. Kazimierz  Cebrat -Wójta Gminy Kamiennik przy 
kontrasygnacie skarbnika Gminy p. Krystyny Żukowskiej zwaną dalej „Gminą” a Powiatem 
Nyskim reprezentowanym przez p. Czesław Biłobran  Starostę Nyskiego ,p. Daniela Palimąka 
–Etatowego Członka Zarządu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu p .Bogusławy 
Stankiewicz zwanym dalej „Powiatem”. 
 
2.Uchwała Nr. XXXVII/188/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 27 marzec 2014 r. 
W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących 
Fundusz Sołecki – na podstawie art.2 ust.1,2i3 Ustawy z dnia 21 luty 2014 r.o Funduszu 
Sołeckim / Dz.U z 2014r. poz.301/. 
 
3.Uchwała Nr. VI/14/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 lutego 2015 w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom ,którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, 
obowiązujących w przedszkolach ,szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Kamiennik . 
 
Wnioski pokontrolne : 
 
 
Ad.1  .Komisja  wnosi aby zadania współfinansowane z budżetu Gminy  były uchwalane  
przed rozpoczęcie inwestycji , a  po zakończeniu procedury przetargowej .  
 
Ad.2  Komisja wskazuje aby Rady Sołeckie z uwagi na  wydatkowanie na poziomie 93,17% 
środków wyznaczonych Uchwałą budżetową stanowiących Fundusz Sołecki ,ściślej 



kontrolowały w porozumieniu z pracownikami merytorycznymi Urzędu zakres wydatkowania 
tych środków. 
 
Ad.3.W związku z realizacją Uchwały Nr.VI/14/15 Komisja wnosi o dostarczenie informacji 
nt. jej wykonania /Ilość etatów oraz ilość dzieci w rozbiciu na miesiące nauki szkolnej  / 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
Podpisy członków :                                                               Przewodniczący 
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