
                                         UCHWAŁA NR XLIII/210/10 
RADY GMINY BURZENIN 

                                          z dnia 26 stycznia 2010r.  
 
     w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Burzenin za 2009 rok. 
  
   Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 
Nr80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1066, Nr 116, poz. 
1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 146, poz. 1055, 
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, 
Nr 157, poz. 1241) oraz § 102 Uchwały Nr V/21/03 Rady Gminy Burzenin z 
dnia17 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Burzenin, Rada Gminy 
Burzenin uchwala, co następuje: 
     § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Burzenin za 2009 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Burzenin. 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
     § 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Burzenin oraz 
zamieszczeniu na stronach internetowych Gminy Burzenin. 
 
 
 
     

 
 



                                                                                     Załącznik do Uchwały XLIII/210/10 
                                                                                                          Rady Gminy Burzenin 
                                                                                                                z dnia 26.01.2010 r. 
 
 

Sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej za 2009 rok 
 
 
            W 2009 roku Komisja odbyła 6 posiedzeń oraz jedno poza planem dotyczyło pani 
Marii Pawelskiej – Zubrzyckiej i zajmowała się następującymi sprawami: 
1. W dniu 31 marca 2009 r. – zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu        

za 2008 r. Członkowie komisji nie wnieśli zastrzeżeń do realizacji budżetu oraz 
pozytywnie ocenili jego realizacje w wyniku czego w jawnym głosowaniu wszyscy byli 
za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy i taki wniosek został przedstawiony 
Przewodniczącemu Rady Gminy. 

2. W dniu 10 kwietnia 2009 r. – analizowano funkcjonowanie stanowiska ds. gospodarki 
komunalnej oraz ilość środków przeznaczonych na remont dróg gminnych.                   
Po wysłuchaniu pana Jerzego Bogusa  - postawiła wniosek aby Komisja Budżetowo – 
Gospodarcza sporządziła wykaz dróg gminnych do generalnego remontu zaznaczając 
kategorie drogi, oraz zwróciła się do Rady Gminy o zatwierdzenie w planie na 2010 r. 
kwoty 2 mln złotych na w/w remonty dróg.  

3. W dniu 22 maja 2009 r. – Dyrektor GDK P. Henryka Zając przedstawiła działalność 
GDK w Burzeninie za 2008 r. Omówiono zadania wynikające ze statutu, działalności 
kulturalno – oświatowej i koszty utrzymania budynku oraz odbytych spotkaniach            
i imprezach zorganizowanych przez GDK w Burzeninie.                                                       
Następnie zapoznano się z pismem Pana Krawczyka dotyczącym pracy na stanowisku 
obrony cywilnej  oraz dokumentami  przedstawionymi przez Pana Sekretarza  w wyniku 
czego udzielono odpowiedzi na w/w pismo.                                                                                                                        

4. W dniu 24 sierpnia 2009 r. – omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I 
półrocze 2009 r. z udziałem Skarbnika Gminy p. Barbary Kozioł. Komisja uwag nie 
wniosła i sprawozdanie zaopiniowano pozytywnie. 

5. W dniu 20 listopada 2009 r. – odbyło się nieplanowane posiedzenie dotyczące 
rozpatrzenia skargi pani Marii Pawelskiej – Zubrzyckiej na działalność Wójta Gminy 
Burzenin zawartych w pismach z dnia 24.09.2009 r., 18.10.2009 r. i dwóch skarg z 
30.11.2009r. .                                                                                                                     
Po ich przeanalizowaniu i zasięgnięciu opinii pracowników Urzędu Gminy                  
ds. gospodarki ziemią (P. Grzelak i P. Szaflik) oraz zapoznaniu się z pisemnym 
wyjaśnieniem Wójta Gminy, Komisja w głosowaniu jawnym uznała skargę za 
niezasadną. 

6. W dniu 9 grudnia 2009 r. – Skarbnik Gminy p. Barbara Kozioł przedstawiła informację 
w sprawie kosztów funkcjonowania szkół na terenie Gminy Burzenin w 2009 r. Komisja 
zapoznała się z dokumentacją przedłożoną przez Panią Skarbnik i uwag nie wniosła. 
Następnie członkowie komisji udali się do budynku gimnazjum w celu zapoznania się 
ze stanem zaawansowania prac przy budowie sali gimnastycznej. Stwierdzono, że prace 
dobiegają końca i sala przygotowana jest do oddania do użytku. 

7. W dniu 22 grudnia 2009 r. – w planie była ocena inwestycji drogowych wykonanych w 
2009 r., ale ze względu na warunki atmosferyczne (leżący śnieg) na wniosek członka     
p. Leszka Nawrockiego, punk ten został przeniesiony na czas kiedy warunki 
atmosferyczne będą sprzyjające.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

         Następnie opracowano plan prac komisji na 2010 r. 
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