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Protokół Nr 15/2020 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 27 maja 2020 r. 
 
 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście 
(wg załączonej  listy   obecności). 
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji - radny Henryk Fuchs, który powitał 
zebranych i stwierdził, że w posiedzeniu Komisji bierze udział liczba radnych 
stanowiąca quorum.  
 
Następnie przedstawił porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie:  

1) sprawozdania z wykonania budżetu G i M Czerwionka-Leszczyny za 
2019 rok,  

2) informacji o stanie mienia G i M Czerwionka-Leszczyny za okres od       
1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,  

3) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,  
4) łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych                           

i samorządowych zakładów budżetowych, 
5) łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek 

budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, 
6) łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek 

budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.  
4. Sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy                          

i Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.  
5. Sprawy bieżące.  

 
 
Ad. 1 
Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 7 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 14/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 maja 2020 roku 
został przyjęty jednogłośnie bez uwag – głosowało 7 radnych. 
 
Ad. 3 
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło po raz kolejny omówił materiały dot. wykonania 
budżetu za 2019 r.  
Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski odpowiedział na pytania żaden przez 
radnych.  
 
Ad. 4 
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie wniosku              
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny       
z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2019 rok 
oraz opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny za 2019 rok. 
 
Następnie przystąpiono do głosowania Uchwały Komisji Rewizyjnej. 
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Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu wykonania 
budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2019 rok oraz opinia 
Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny za 2018 rok, została przyjęta przez członków Komisji 
6 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym”.  (załącznik do protokołu). 
 

 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała: 
Sylwia Gruszkiewicz      

 

 

Przewodniczący Komisji 

   Radny Henryk Fuchs 


