
 

Rada Gminy Jedlińsk 

__________________________________________________________________________________________________ 
Rada Gminy Jedlińsk 

ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk 
tel. 48 32 13 089 

 
Protokół nr 5/2022 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Jedlińsk 

z dnia 13.07.2022r. godz.9:00 
 
 
Obecni: Przewodnicząca Komisji – Lidia Żurowska 

Członkowie: 

1. Bartula – Jakubowska Patrycja 

2. Dabiński Waldemar 

3. Dobosz Zbigniew 

4. Kołodziejska Barbara 

5. Mazurek Janusz 

6. Trzmiel – Wieteska Magdalena 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia KR i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Kontrola wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2020 i 2021r- dokończenie obrad z dnia 26.06.2022. 

3. Sprawy różne. 
4. Zamknięcie posiedzenia  komisji. 
 

 
Pkt.1  

Przewodnicząca KR przywitała obecnych członków KR   przedstawiła 

porządek obrad i zapytała czy ktoś wnosi uwagi do zaproponowanego 

porządku obrad. Nikt z obecnych członków nie wniósł żadnych uwag. 

Pkt.2  

Do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej oraz do Skarbnika Gminy Jedlińsk 
wpłynęły następujące propozycje analizy faktur: 
    
 a. faktura 535/2020 
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 b. faktura FUS 267/12/2020 

 c. faktura 1366/12/2020 

 d. faktura 19/PYRO/2020 

 e. faktura 14/03.2020 

 f. faktura FSP/000036/08/2020 

 g. faktura 15/2021-BELFOS 

 h. faktura 196/03/2021-LEDA SPORT 

 i. faktura 14/07/2021- CUT POL 

 j. faktura 13/09/2021- CUT POL 

 k. faktura  08/08/2021 

 l. faktura 26/2021 

m. faktura 140/09/2021 

 
Ad. a   
Zakup strefy animatora do prowadzenia zajęć profilaktycznych przez GCKIKF 
w Jedlińsku- kwota 2781zł. 
Ad. b 
Zakup sprzętu muzycznego i pomocniczego dla dzieci i młodzieży biorących 
udział w zajęciach muzycznych- kwota 5486zł.  
Ad. c 
Zakup sprzętu sportowego dla dzieci biorących udział w rozgrywkach  
sportowych- przekazano na kluby sportowe- kwota 6300zł. 
Ad. d  
Program profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży połączony  z rozrywką 
– usługa wykonana w 3 szkołach: ZSP we Wsoli, ZSP w Jedlińsku, PSP w 
Wierzchowinach- kwota 3900zł. 
Ad. e 
Szkolenie pod nazwą ,, Dziecko krzywdzone’’, rola i zadania poszczególnych 
instytucji w procedurze Niebieskiej Karty- kwota 1500zł. 
Ad. f 
Usługa turystyczna- kolonia w Międzywodziu dla dzieci z terenu Gminy 
Jedlińsk w dniach 9-18 sierpień 2021- kwota 21.380zł. 
Ad. g 



 

 

Zakup kamizelek ostrzegawczych z zakresu bezpieczeństwa drogowego dla 
dorosłych 1000szt , dla dzieci 1000szt, zawieszka miękka 500szt, zawieszka 
twarda 500szt- kwota 12.453,74. 
Ad. h  
Zakup 18 kompletów ( koszulka, spodenki, skarpeto-getry ) dla drużyny 
piłkarskiej kwota 3.000,06 
Ad. i  
Zakup art. pomocniczych dla uczestników pikniku rodzinnego Famili Driav 
połączonego z akcją charytatywną ( parasole, kubki, smycze, czapki, 
długopisy, breloki) kwota 8450zł. 
Ad. j 
Zakup bluz  polarowych dla młodzieży z Bierwiec biorących udział w 
programach profilaktycznych organizowanych przez OSP w Bierwcach kwota 
4059zl. 
Ad. k 
Usługa transportowa – przewóz dzieci młodzieży ( Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta) w dniach 8-15 sierpnia 2021 Jedlińsk- Bielsko-Biała kwota 8.500zł. 
Ad. l 
Usługa transportowa- przewóz członków GKRPA oraz Zespołu 
Interdyscyplinarnego na szkolenie do Zakopanego – kwota 4.924,80zł. 
Ad. m  
Usługa szkoleniowa członków GKRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego 13 
osób- kwota 17.433zł. 
 
Ad.3. 
 
Członkowie komisji wnieśli swoje uwagi odnośnie sposobu opisywania faktur. 
Niektóre z przedstawionych faktur zawierały niezbyt szczegółowe informacje.  
W przedstawionych fakturach brakowało zapisu o przekazaniu zakupionych 
art. sportowych na konkretny klub sportowy lub  na szkołę.   
Sekretarz Gminy poinformował członków komisji, że od 2022 roku faktury 
opisywane są szczegółowo i zawierają właśnie takie informacje , które 
kwestionują członkowie komisji za 2020 i 2021 rok. 
 
Na tym posiedzenie komisji zakończono. 
 
 
                                                                        Lidia Żurowska 


