Protokół Nr 6k/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik
odbytego w dniu 11.05.2015r.

Komisja obradowała w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

Bogumił Wąs
Małgorzata Pietroczuk
Anna Łukasiewicz
Jan Miske
Krzysztof Tkacz

– przewodniczący
– członek
- członek
członek
- członek

Celem posiedzenia Komisji była kontrola finansowa działalności jednostek OSP za
2014 rok
Wyjaśnień udzielali;
Inspektor ds. obronnych i ppoż. Pani Alicja Myśliwiec
Budżet OSP na 2014 rok wynosił 83 870 zł, wydatkowano kwotę 83 926,65 zł
1) Zakup sprzętu;
a) OSP Goworowice
- 1782 –buty strażackie
- 183,60 – koszule
- 216 – latarka
- 23,76 –sznur galowy
- 19,44 – krawat
- 12,96 – pagony
- 216 –radiotelefon
- 399,60 – ubranie koszarowe
- 113,40 – sito kominowe
- 172,80 – tłumica metalowa
- 115 – lampa halogenowa
- 844,33 – paliwo
- 2786 – wynagrodzenie kierowcy
- 1250,89 – energia elektryczna
- 153
– przegląd samochodu
Łącznie - 8319,02
b) OSP Kamiennik;
- 2392 –radiotelefon -2 szt.

- 1254 – piła do drewna
- 113,40 –sito kominowe
-172,80 -tłumica metalowa
-5579
-aparaty powietrzne -4 szt.
-105
-szafka ubraniowa
-124,56 -łańcuch do pilarki
-1593,17 -paliwo
-6724,90 –wynagrodzenia kierowców
-1235,28 -energia elektryczna
-149
przegląd samochodu
-204
-przegląd samochodu
-436
-naprawa sprzętu
-1430
-naprawa sprzętu
-85
-dorabianie kluczy
-530
-wymiana oleju
Lącznie-22128,11
c) OSP Lipniki- 151,20 -zakup pachołków
- 75,05 -nóż do kosiarki
-173,01 -czapka rogatywka i sznur
-1516,22 – buty strażackie
-348
-pompa wody
-113,40 -sito kominowe
-172,80 –tłumica metalowa
-27,56 -książka
-274,16 -materiały budowlane
-116,83- art.gospodarcze
-94,56
farba
-1223,45 -paliwo
-3438,08 -wynagrodzenie kierowcy
1451,02 -energia elektryczna
Łącznie- 9185,34
d) OSP Szklary
- 1516,22-buty strażackie
-378,60 -wąż
-113,40 -sito kominowe
-172,80 - tłumica metalowa
-2830,50 - pompa Niagara
-2268
-koszulki, kurtki, sztormiak
-1447,20 -bluza polarowa
-1639,71 -paliwo
-5859,87 -wynagrodzenia kierowców
-3266,45 -energia elektryczna
-2045
-przegląd samochodu

-738
-204

-naprawa samochodu
-przegląd samochodu

Łącznie- 20638,75

Dodatkowe wydatki :
-1740,40- Powiatowy dzień strażaka
- 740,80 –Turniej wiedzy pożarniczej
-3541,10- ekwiwalent
-6292- ubezpieczenia
-1825,32- zakup plandeki
-602,80 -naprawa systemu alarmowego
-2000 – Rada sołecka
-70tablice informacyjne
-1819remont instal. w budynku OSP Kłodobok /Fundusz sołecki/
3000wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP
Łącznie -21631,42

Wnioski pokontrolne:
1.Komisja wnosi uo wyjaśnienie nadmiernego zużycia energii- OSP Szklary ,OSP
Kamiennik

Na tym protokół zakończono:
Podpisy:
1. …………………………………………….

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2………………………………………………

………………………………….

3. ……………………………………………..

4. …………………………………………….

