P R O T O K Ó Ł N R 14/08
z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2008 roku o godz 900
w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle
Posiedzeniu przewodniczył – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
– Pan Jan Mirosław Kulasik.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kadzidle.
4. Sprawy różne.
Pkt 1.
Przewodniczący dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich serdecznie,
stwierdził stan quorum, co pozwala na prawomocne obrady i podejmowanie uchwał w
sprawach.
Listę obecności radnych uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokółu.
Pkt 2.
Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia.
Uwag do porządku posiedzenia nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.
Komisja w obecności 3 radnych uczestniczących w posiedzeniu, przy 3 głosach - „za”, 0
głosów - „przeciw” i 0 głosów - „wstrzymujących się” przyjęła porządek posiedzenia.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła porządek
posiedzenia w brzmieniu takim jak na wstępie niniejszego protokołu.
Pkt 3.
Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku posiedzenia tj.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kadzidle.
Projekt tej uchwały radni otrzymali.
Skarbnik dokonała wyjaśniła, że zgodnie z przepisami roczne sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacki podlega zatwierdzeniu przez organ
prowadzący czyli Radę Gminy. Wcześniej jednak jak każda uchwała musi być zaopiniowane
przez komisję. Wyjaśnień dokonał tez Dyrektor GOKSiR - Pan Mirosław Boroń, że
minusowy wynik finansowy wynika częściowo z zaniedbań poprzedniej księgowej, ale
również ze wzrostu cen usług i towarów.
Innych uwag i pytań nie wniesiono.
Przewodniczący zarządził więc głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywną opinią do
projektu powyższej uchwały.
Komisja w obecności 3 radnych uczestniczących w posiedzeniu, 3 głosami „za”, 0 głosów „przeciwnych” i 0 głosów - „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt
powyższej uchwały.
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Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania projekt tej uchwały jednogłośnie został
przez komisję zaopiniowany pozytywnie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu.
Pkt 4.
W sprawach różnych radni nie zabierali głosu.
WNIOSKI:
Komisja nie zgłosiła wniosków do realizacji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Przewodniczący
Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia

Teresa Parzych
Jan Mirosław Kulasik
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