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Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku Gmin i Powiatów Subregionu 
Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 18 maja 2020 roku 

 

Na posiedzeniu obecni byli: 

1. Marek Bąk - Członek Komisji Rewizyjnej, Wójt Gminy Jejkowice, 

2. Anna Iskała – Członek Komisji Rewizyjnej, Wójt Gminy Nędza, 

3. Barbara Magiera - Członek Komisji Rewizyjnej, Burmistrz Miasta Radlin, 

 

oraz: 

4. Adam Wawoczny – Dyrektor Biura. 

 

Porządek obrad: 

1. Stwierdzenie prawomocności spotkania 

2. Przedstawienie porządku obrad 

3. Podjęcie uchwały: 

a) nr 1/2020 w sprawie: wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 

2019 rok oraz przedłożenia Zgromadzeniu Ogólnemu wniosku w przedmiocie absolutorium 

dla Zarządu za 2019 rok 

4. Sprawy bieżące 

5. Zakończenie obrad 

 

Ad. 1) i 2) 

Spotkanie otworzyła Pani Barbara Magiera Burmistrz Miasta Radlina, stwierdzając, iż liczba Członków 

Komisji obecnych na posiedzeniu jest wystarczająca do podejmowania skutecznych uchwał (lista 

obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Następnie zaprezentowała porządek obrad, 

który został przyjęty jednogłośnie (3 głosy „za”). 

 

Ad. 3) 

Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt uchwały nr 1/2020 dotyczący wydania opinii 

w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2019 rok oraz przedłożenia Zgromadzeniu 

Ogólnemu wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu za 2019 rok.  

 

Dyrektor Biura Związku Pan Adam Wawoczny omówił poszczególne załączniki do niniejszej uchwały 

tj. sprawozdanie z działalności, bilans, rachunek zysków i strat oraz  informacje ogólne 

wprowadzające do sprawozdania finansowego, a także przedstawił wyniki pracy Zgromadzenia 

i Zarządu za 2019 rok. Ponadto przedstawiono treść sprawozdania merytorycznego i finansowego, 

omawiając zadania jakie zostały zrealizowane przez Związek w ubiegłym roku, a także przedstawiając 
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wykonanie z przychodów i wydatków Związku za 2019 rok, które kształtują się na następującym 

poziomie: 

 przychody: 8 460 502,85 zł, 

 wydatki: 3 461 720,73 zł. 

 

Członkowie Komisji po zapoznaniu się z dokumentacją i zaprezentowanymi informacjami, nie zgłaszali 

uwag do sprawozdania z działalności Związku za 2019 rok, wobec czego prowadząca obrady Pani 

Barbara Magiera, poddała projekt uchwały nr 1/2020 w sprawie wydania opinii w przedmiocie 

sprawozdania z działalności Związku za 2019 rok oraz przedłożenia Zgromadzeniu Ogólnemu wniosku 

w przedmiocie absolutorium dla Zarządu za 2019 rok pod głosowanie. Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie (3 głosy „za”). 

 

Ad. 4) 

W sprawach bieżących Pan Adam Wawoczny poinformował Członków Komisji, iż trwają ustalenia 

w zakresie terminu Zgromadzenia Ogólnego, podczas którego zostanie przyjęte sprawozdanie 

z działalności Związku za 2019 rok. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce 

posiedzenia odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Związku przy zachowaniu wszelkich środków 

bezpieczeństwa. 

 

Ad. 5) 

Wobec wyczerpania proponowanego porządku prowadząca spotkanie Przewodnicząca Komisji Pani 

Barbara Magiera podziękowała uczestnikom i zamknęła obrady. 
 

 

 

    Protokołował:  
(-) Adam Wawoczny 

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

 

(-) Barbara Magiera   

(-) Anna Iskała    

(-) Marek Bąk   

Rybnik, 18 maja 2020 r. 


