
                                                                                        Załącznik nr 5 
                                                                                                       do uchwały nr X/96/2011 
                                                                                                         z dnia 5 września 2011 r. 

 
SPRAWOZDANIE  

z działalności Komisji Rewizyjnej 
za I półrocze 2011 r. 

 
 

 W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna pracowała zgodnie z przyjętym przez 
Radę Gminy planem pracy (uchwała nr III/21/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.). Tematyka 
posiedzeń dotyczyła m.in. opiniowania informacji z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2010 oraz 
rozpatrywania na bieżąco wpływających skarg. 
W pierwszym półroczu 2011 roku Komisja Rewizyjna odbyła 8 posiedzeń. 
 
17 stycznia 2011r. członkowie Komisji uczestniczyli w posiedzeniu wszystkich Komisji 
stałych Rady Gminy w związku z zaopiniowaniem projektu budżetu Gminy na 2011r. 
 
W dniu 7 lutego br. Komisja spotkała się w celu przeprowadzenia kontroli rekultywacji 
wyrobiska kruszyw w Karwowie oraz nieczynnego składowiska odpadów w Smolęcinie. 
Protokół z przeprowadzonej kontroli rekultywacji wyrobiska kruszyw w Karwowie został 
przesłany do SITA JANTRA Sp. z o.o. 
 
W dniu  7 marca br. Komisja, na wniosek Komisji Gospodarczej, odbyła posiedzenie w celu 
przeprowadzenia kontroli finansów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie. Protokół z 
posiedzenia przesłany został do dyrektor Gminnej Biblioteki.  
Posiedzenie Komisji w dniu 28 marca odbyło się w związku z odpowiedzią dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie na protokół z posiedzenia w dniu 07.03.2011r.  
 
W dniu 18 kwietnia 2011r. Komisja zebrała się w celu rozpatrzenia skargi złożonej na 
działalność Wójta Gminy Kołbaskowo przez firmę SITA JANTRA sp. z o.o. Protokół 
sporządzony w tej sprawie został przesłany do skarżącego oraz odczytany na VII sesji Rady 
Gminy. 
 
Posiedzenie Komisji w dniu 13 i 16 maja br. poświęcone było zaopiniowaniu sprawozdania z 
wykonania budżetu za 2010 rok oraz opracowaniu wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi 
Gminy Kołbaskowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010. Komisja 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy za 2010 rok oraz wniosła 
do Rady Gminy o udzielenie Wójtowi Gminy Kołbaskowo absolutorium za 2010 rok. 
 
W dniu 13 czerwca 2011 r. członkowie Komisji Rewizyjnej zebrali się w celu rozpatrzenia 
skargi na Wójta Gminy Kołbaskowo. Na posiedzeniu został również opracowany plan pracy 
komisji na II półrocze 2011r. 
 
 

                                                  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
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