
Protokółz posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach

z 24 czerwca 2021 roku

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach odbyło się około godziny17:20, w ICDS w
Łomiankach,w przerwie obrad Rady Miejskiej w Łomiankach.

Lista obecności:

Radny / Radna Obecność

Skonieczny Janusz obecny

Dąbrowski Tomasz Henryk obecny

Etienne Marcin obecny

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Gminy Łomianki.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego za rok 2020.

Podjęcie uchwały w sprawie wnioskuo udzielenie absolutorium Burmistrzyni Łomianek.
Zamknięcie obrad.

AD.

W związku z nieprzekazaniem Radzie Miejskiej oraz nieprzekazaniem do RIO poprawionego wniosku
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z wysłanego i odebranego przez Biuro Rady

Miejskiej w Łomiankach 14 czerwca 202!', a także w związku z uchwałą Nr 3.f./346/202P Składu

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku, Komisja
Rewizyjna ponownie zebrała się, by dokonać rozstrzygnięcia w sprawie udzielenia absolutorium dla

| Burmistrza Łomianekz tytułu wykonania budżetuza 2020 rok.
Nie zgłoszono propozycji zmian porządku obrad.

Poddano pod głosowanie porządek obrad.

„Za” przyjęciem porządku obrad opowiedziały się 3 głosy, przy O głosach „przeciw” oraz O głosów
„wstrzymujących się”.
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Komisja Rewizyjna przyjęła porządek obrad.

AD.2

Poddano pod głosowanie uchwałę.

Uchwała KR-2021-05 w sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łomiankiza rok 2020 opublikowanego 29 marca2021 roku na BIP.

„Za” przyjęciem uchwały opowiedziały się O głosów, przy 2 głosach „przeciw” oraz 1 głosie
„wstrzymującym się”.

Komisja Rewizyjna negatywnie zaopiniowała sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za
2020 rok.

AD.3

Poddano pod głosowanie uchwałę.

Uchwała KR-2021-06 w sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawozdania finansowego za rok 2020
przesłanego radnym 24 maja 2021r.
„Za” przyjęciem uchwały opowiedziało się O głosów, przy 2 głosach „przeciw” oraz 1 głosie
„wstrzymującym się”.

Komisja Rewizyjna negatywnie zaopiniowała sprawozdanie finansoweza rok 2020.

AD.4

Poddano pod głosowanie uchwałę.

Uchwała KR-2021-07 wsprawie wnioskuo udzielenie absolutorium Burmistrzyni Łomianek.

„Za” przyjęciem uchwały opowiedziało się O głosów, przy 3 głosach „przeciw” oraz O głosów
„wstrzymujących się”.

Komisja Rewizyjna negatywnie zaopiniowała wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzyni
Łomianek,a co za tym idzie Komisja Rewizyjna przedłoży Radzie Miejskiej wniosek o nieudzielenie
absolutorium.
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