
Sprawozdanie 

z działalności  Komisji Rewizyjnej  w 2020r. 

 

 

  W omawianym okresie odbyło się 9 posiedzeń Komisji w trybie stacjonarnym 

i zdalnym, podczas których realizowano zadania wynikające z planu pracy Komisji. 

 

 

 

 

W trakcie posiedzeń Komisja: 

 

1) dokonała analizy informacji przedstawionej przez Wójta Gminy odnośnie umorzeń, 

odroczeń i rozłożenia na raty  oraz udzielenia ulg w opłatach i podatkach na rzecz Gminy 

Złotoryja od osób fizycznych i prawnych – Komisja pozytywnie zaopiniowała 

przedstawione dokumenty;  

 

2) przeprowadziła kontrolę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z/s w 

Wilkowie-Osiedlu w zakresie zarządzania wspólnotami oraz poniesionych wydatków na 

utrzymanie infrastruktury mieszkaniowej – Komisja pozytywnie zaopiniowała 

przedstawione przez ZGKiM materiały związane z tematem posiedzenia; 

 

3) marcowe posiedzenie komisji nie odbyło się z powodu wprowadzenia na obszarze całego 

kraju stanu zagrożenia epidemicznego związanego z ryzykiem zakażenia koronawirusem 

SARS-Cov-2 i wynikających z niego ograniczeń przemieszczania się i spotkań; 

 

4) kwietniowe posiedzenie odbyło się w sposób zdalny – Komisja zapoznała się z materiałami 

przygotowanymi przez pracowników urzędu gminy odnośnie wydatków na zimowe 

utrzymanie dróg i odśnieżanie w sezonie 2019/2020 ; 

 

5) dokonała analizy wykonania budżetu gminy za 2019r., na podstawie której przygotowała 

dla potrzeb Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej  opinię w sprawie wykonania  

budżetu gminy Złotoryja za 2019r. oraz przygotowała i jednogłośnie poparła wniosek do 

Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy; ponadto w m-cu maju br. 

Członkowie Komisji uczestniczyli we wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy 

Złotoryja, na którym omawiano wysokość taryf za dostarczanie wody i odbiór ścieków oraz 

ustalono wysokość dopłat z budżetu gminy do taryf; 

 

6) czerwcowe posiedzenie Komisji poświęcone było opracowaniu planu pracy Komisji na II 

półrocze 2020r.  oraz opracowaniu sprawozdania z pracy Komisji; 

 



7) podczas wizji w terenie Komisja zapoznała się ze stopniem realizacji powstania Centrum 

Kultury Gminy Złotoryja; zakres wprowadzanych zmian i aktualną sytuację omówił p. 

Jarosław Szapował – Dyrektor; brak uwag i wniosków Komisji; 

 

8) zapoznała się z informacją dotyczącą umów dzierżaw i wynajmu mienia gminnego z 

uwzględnieniem wpłat za wynajem i dzierżawę; brak uwag i wniosków Komisji; 

 

9) w związku z niepoprawiającą się sytuacją epidemiczną w kraju i gminie  Komisja 

zrezygnowała z wizytacji Szkoły Podstawowej w Wilkowie-Osiedlu; 

10) zespół kontrolny przeprowadził kontrolę realizacji inwestycji budowlanych i drogowych 

za rok 2020, następnie w systemie zdalnym komisja zapoznała się z protokołem zespołu i 

podtrzymała jego wnioski, tj: po przebudowie drogi Sępów – Jerzmanice-Zdrój zauważono 

potrzebę ustawienia znaku A-7 „ustąp pierwszeństwa przejazdu” przy posesji nr 16; po 

wykonaniu nawierzchni asfaltowej przy świetlicy w Ernestynowie stwierdzono następujące 

nieprawidłowości: pozostałości masy asfaltowej na krawężnikach, nierównomierne 

zagęszczenie masy asfaltowej, nierównomierne rozłożenie masy asfaltowej z poprzecznymi 

i wzdłużnymi nierównościami, niedbale łączenia i ogólne wykończenie inwestycji; 

 

11) grudniowe posiedzenie poświęcone było sporządzeniu niniejszego sprawozdania, 

opracowaniu planu pracy Komisji w I półroczu 2021r. Komisja opiniowała również 

projekty uchwał na sesję Rady Gminy . 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

           

            Dariusz Majchrowski 

 


