
                                                                       Gorzyce  24.09.2021 

PROTOKÓŁ nr 7 

Komisji Rewizyjnej 

z analizy budżetu za I półrocze 2021 r. 

 

Skład Komisji Rewizyjnej: 

1. Stanisław Zbroja – przewodniczący Komisji 

2. Katarzyna Koczwara – zastępca przewodniczącego Komisji 

3. Alicja Lenczyk – członek Komisji 

4. Piotr Zimny - członek Komisji 

Data 23.09.2021 

Imię i nazwisko udzielającego wyjaśnień    

 Renata Seman –  Skarbnik Gminy Gorzyce 

 Komisja Rewizyjna przeanalizowała przedłożone przez Wójta Gminy Gorzyce   

 sprawozdanie z wykonania  budżetu za I półrocze 2021 r.  

 

Komisja Rewizyjna spotkała się z Panią Skarbnik Gminy Gorzyce  w celu wyjaśnienia 

wątpliwości.  

Pytania w sprawie realizacji budżetu za I półrocze 2021 r.: 

Dział 801 

1. str. 23 

      2)  

- remonty – plan 205.651,23 zł. wykonano tylko 46.498,54 zł. tj. 22,6%. 

Dlaczego tak mało i jakie      

  były plany remontowe na okres wakacji.   

   

 



g) 

 - zakup środków dydaktycznych i książek – plan 20.892,66 zł, a wykonano 

356,90 zł. tj. 1,7%. Dlaczego tak mało. 

 

2. str. 27 Przedszkola. 

projekt „Aktywny Przedszkolak” realizowany w PP w Rogowie. Dofinansowanie 

ze środków Unii Europejskiej – plan 339.053 zł. wykonanie 110.653,80 zł.  

Daje to 32,6%. Były to fundusze na zakup materiałów i wyposażenia, zakup 

środków dydaktycznych oraz wynagrodzenia. Czy będzie kontynuacja tego 

projektu, ponieważ zostało ponad 220 tyś zł. 

 

Stanisław Zbroja 

str.5 pkt.9 Czy koncesja na kopaliny jest odnawiana co roku? Tam jest 0 

opłat za to półrocze. 

str.7pkt.12 Ile wynosi stawka za pochówek na Cmentarzu Komunalnym? 

str.12pkt.4 Straż Gminna ,opłata za półrocze 31,267 ,92 zł. zamiast 

40,000zł. Jaki jest powód niższej opłaty? 

str.17 rozdz.70004 utrzymanie budynków mieszkalnych Gminnych. Odra 

ul. Główna 9.Czy mamy tam mamy jeszcze jakieś lokum? 

str.19 Rozbudowa kwater na  cmentarzu w Rogowie, plan 150 tyś .wydano 

0.moje pytanie -na czym polega rozbudowa kwater? 

str.23pkt.2e Wymiana paneli w ogrodzeniu SP Turza 22 tyś. Jaki powód wymiany? 

str.31 Świetlic Profilaktyczno-Wychowawcza na Kolonii Fryderyka .Podróże 

służbowe 1500 zł. ? 

 

PIOTR ZIMNY 

Pani Skarbnik szczegółowo odpowiedziała na powyższe pytania.  

Na tym posiedzenie Komisji Rewizyjnej zakończono. 

    

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej 

Stanisław Zbroja 

 


