
      
                                                         Protokół Nr 2/2019
                                        z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
                                       przy Radzie Miejskiej w Kłobucku
                                         odbytego w dniu 19 lutego 2019r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1.  Otwarcie  posiedzenia  Komisji Rewizyjnej  oraz stwierdzenie prawomocności.
 2.  Zatwierdzenie  porządku  obrad .

   3.  Zatwierdzenie  projektu Protokołu Nr 1/2019 z dnia 08.01.2019r.
   /projekt   protokołu   został    umieszczony   na   stronie   internetowej  Urzędu   Miejskiego
    Kłobuck  w BIP bip.gminaklobuck.pl   /
   4.  Wybór Wiceprzewodniczącego  Komisji Rewizyjnej.
   5.  Powołanie   zespołów kontrolnych  oraz  określenie  przedmiotu  i  zakresu  kontroli
   poszczegółnych  zespołów.
   6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 

Ad.1
Otwarcie  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  oraz  stwierdzenie  prawomocności.

Przewodniczący Komisji P. M.Cieśla   otworzył  posiedzenie  Komisji  Rewizyjnej.
Powitał  wszystkich  przybyłych   na  komisję.
Oświadczył,  iż   zgodnie   z   listą   obecności   aktualnie  w  posiedzeniu   uczestniczy
8  członków, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Odczytał   proponowany  porządek  posiedzenia.
Zapytał, czy  ktoś  wnosi  o  zmianę  porządku  obrad  komisji.

Ad.2
Zatwierdzenie porządku obrad Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji P. M.Cieśla  zapytał  czy  członkowie  komisji  wnoszą  jakieś
uwagi do proponowanego porządku  posiedzenia.

Radny W.Dominik  zaproponował  aby  członkowie komisji  podjęli jakieś stanowisko w 
sprawie obsługi prawnej komisji. 



Przewodniczący Komisji P. M.Cieśla zaproponował  dyskusję w tym temacie jako pkt. 6
porządku obrad komisji.

Porządek obrad komisji po zmianach jest następujący:

 1.  Otwarcie  posiedzenia  Komisji Rewizyjnej  oraz stwierdzenie prawomocności.
 2.  Zatwierdzenie  porządku  obrad .

   3.  Zatwierdzenie  projektu Protokołu Nr 1/2019 z dnia 08.01.2019r.
   /projekt   protokołu   został    umieszczony   na   stronie   internetowej  Urzędu   Miejskiego
    Kłobuck  w BIP bip.gminaklobuck.pl   /
   4.  Wybór Wiceprzewodniczącego  Komisji Rewizyjnej.
   5.  Powołanie   zespołów kontrolnych  oraz  określenie  przedmiotu  i  zakresu  kontroli
   poszczegółnych  zespołów.
   6.  Podsumowanie stanowiska w sprawie obsługi prawnej komisji.
   7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 

Komisja   Rewizyjna  jednogłośnie   przyjęła   proponowany   porządek   obrad  komisji  
wraz z zaproponowaną  zmianą.                  

Ad.3
Zatwierdzenie  projektu  Protokołu  Nr 1/2019  z  dnia  08.01.2019r. 

Komisja  Rewizyjna   jednogłośnie   przyjęła   protokół   z   poprzedniej   komisji.

 Ad.4.  
Wybór Wiceprzewodniczącego  Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M.Cieśla   zgłosił kandydaturę  Radnego Tomasza
Parkitnego  na  Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radny T.Parkitny wyraził zgodę na kandydowanie.

Komisja   Rewizyjna  jednogłośnie  była  za kandydaturą Pana Tomasza Parkitnego  na
Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

/W   załączeniu   pod   protokołem   uchwała  Nr 1 Komisji   Rewizyjnej  w   sprawie   wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej/



Ad. 5
 Powołanie   zespołów  kontrolnych  oraz  określenie  przedmiotu  i  zakresu  kontroli
 poszczegółnych  zespołów.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M.Cieśla   przedstawił propozycje dwóch uchwał w 
sprawie powołania zespołów kontrolnych.

 Zaproponował  następujące   składy  zespołów kontrolnych.
 Pierwszego Zespołu kontrolnego:

   1. Barbara Ziętal, 
 2. Angelika Borowiecka-Idziak,
 3. Gosławska Danuta,
 4. Aleksander Tokarz,
 5. Iwona Płusa.

Drugiego Zespołu kontrolnego:
 1. Tomasz Parkitny,
 2. Tomasz Wałęga,
 3. Dominika Trzepizur,
 4. Witold Dominik,
 5. Tadeusz Koch.

 Komisja Rewizyjna jednogłośnie zaakceptowała składy osobowe zespołów kontrolnych.

 Radny  A.Tokarz  jest  członkiem  pierwszego   zespołu  kontrolnego, dlatego   też
 zaproponował   na   przewodniczącą   tego  zespołu  Radną  Danutę   Gosławską.

 Radna D.Gosławska wyraziła zgodę.

 Komisja  Rewizyjna  jednogłośnie  głosowała  za  wyborem  Radnej   D. Gosławskiej  na
 przewodniczącą  pierwszego  zespołu  kontrolnego.

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  M.Cieśla  zgłosił   na  przewodniczącego drugiego
zespołu kontrolnego  Radnego Witolda Dominika.

Radny W.Dominik  wyraził  zgodę.

  Komisja Rewizyjna jednogłośnie głosowała za wyborem Radnego  W.Dominika  na
  przewodniczącego  drugiego  zespołu kontrolnego.

  Radny W.Dominik  zastanawia  się czy pewnych działań  nie uprościć. Czy w uchwale nie
  upoważnić  przewodniczącego  zespołu  kontrolnego  do  bezpośredniej  korespondencji z
  Urzędem żeby  przewodniczący  miał  szansę  przygotować  materiały  już  dla   członków



  zespołu. Ograniczyłoby to liczbę spotkań. Chodzi o sam początek, kiedy te materiały będą
  bardziej  wstępną   analizą, zestawieniem   pewnych   rzeczy.  Aby   przewodniczący   miał
  upoważnienie  do wystąpienia o te materiały. Chyba, że za pośrednictwem
  przewodniczącego komisji  będą występować za każdym razem.
  Czy  jako  przewodniczący  zespołu  może   wystąpić  do   Burmistrza  o  materiały  czy
  też będzie  to  za  pośrednictwem  Przewodniczącego   Komisji   Rewizyjnej.

 Przewodniczący   Komisji   Rewizyjnej   M.Cieśla   uważa, że   Burmistrz   otrzyma 
 zawiadomienia o planowanej  kontroli, przekaże również  uchwały  w sprawie  powołania
 składów zespołów kontrolnych, więc przewodniczący zespołów będą mieli  prawo  prosić
 o  dokumenty.

 Radny A.Tokarz  zwrócił uwagę, że  zapis  w § 52  ust. 2 Statutu Gminy Kłobuck mówi, że
 Członkom komisji oraz osobom powołanym przez nią do zespołu kontrolnego
 przysługuje prawo:  
 1) wstępu do wszystkich pomieszczeń kontrolowanej jednostki;
 2) wglądu do  wszystkich  dokumentów i akt  kontrolowanej  jednostki – za wyjątkiem  
dokumentów zawierających informacje ustawowo chronione;
 3) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień od kierownika kontrolowanej jednostki;
 4) wzywania  i  protokolarnego wysłuchania  zainteresowanych  sprawą  osób;

   5) podjęcia  działań w celu zabezpieczenia  majątku  i dowodów kontrolowanej jednostki.

      Stwierdził, że jednak te  uprawnienia  zespoły  mają.
 
   Przewodniczący   Komisji    Rewizyjnej   M.Cieśla  przedstawił   propozycje   uchwał    w
   sprawie  powołania  zespołów kontrolnych.    

      Członkowie  Komisji   Rewizyjnej   długo  dyskutowali   nad  tymi   projektami.

     Radny W.Dominik – zastanawia się nad zapisem w § 2 ust. 2 w proponowanym projekcie
     uchwały, czy  ma  to być  tylko  Urząd  Miejski  czy  również  jednostki  organizacyjne, bo

takie zamówienia są bardzo często zlecane przez Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej.
Uważa, że tam  jest  nawet  najwięcej  tego typu  zamówień. 

    Nie  ma  pewności, że  tylko Wydział  Inwestycji  zajmuje  się  zlecaniem  zamówień
publicznych, może   również inne wydziały  to robią. Zapis powinien być ogólny, czyli
Urząd Miejski.

       Ponadto ust. 1 również nie został zdefiniowany.

    Radny A.Tokarz  zacyt. art. 18 a ust. 1  ustawy o    samorządzie gminy:  "Rada gminy
    kontroluje działalność wójta, gminnych   jednostek organizacyjnych  ......"
    Wobec czego, w proponowanej uchwale o powołaniu zespołu kontrolnego  można to
    doprecyzować  i  zapisać w § 2 ust. 2  Podmiot kontrolowany:  Burmistrz Kłobucka oraz
    jednostki  organizacyjne  Gminy  Kłobuck. 



    Radny W.Dominik – natomiast  ma  wątpliwości, czy  zespół  kontrolny na tym  etapie
może  uszczegółowić  pkt. 4 Dokumenty do udostępnienia.  W tej chwili nie  wie   jakie
dokumenty  chciałby   obejrzeć.   Może   dopiero   po   wstępnym   rozpoznaniu   tej
informacji  ogólnej   dotyczącej  zagadnienia,   byłby  w  stanie   sprecyzować  rodzaj
dokumentów. Nie jest w stanie  powiedzieć czy chciałby obejrzeć  faktury, umowy czy
też tryb pisma o zamówienie publiczne czy też  złożone oferty. Może być tego bardzo
dużo, nie  jest w stanie w tej chwili  tego wszystkiego wymienić. Dlatego zaproponował
wykreślenie  z uchwały  ust. 4 Dokumenty do udostępnienia. To zespół kontrolny będzie
je określał  dopiero w trakcie kontroli.

       Odniósł się również do ust. 3 Przemiot i zakres kontroli.
       Radny W.Dominik nadmienił, że Statut Gminy  mówi, że uchwała  w tej sprawie 
       powinna  określać:  

   1) imiona  i nazwiska  członków  zespołu  w  tym  przewodniczącego  zespołu;
   2) rodzaj kontroli;
   3) podmiot kontrolowany;
   4) przedmiot i zakres kontroli;
   5) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

      
       Komisja  Rewizyjna  uzgodniła,  że  Rodzaj kontroli:   będzie  to   kontrola   planowa.
       Podmiot kontrolowany: Burmistrz Kłobucka oraz jednostki organizacyjne Gminy
       Kłobuck.
      

        Zaproponował  wykreślić  temat kontroli  i zapisać go  jako przedmiot  i zakres kontroli 
        W  pkt 1)  wpisać  Rodzaj kontroli,  
              pkt 2)  podmiot kontrolowany,
              pkt 3)  przedmiot , zakres kontroli    (z planu pracy komisji)
     
    pkt 4 Dokumenty  do udostępnienia  jak wstępnie dyskutowano   należy wykreślić, bo

rodzaj dokumentów do udostępnienia na tym etapie jest nie do zdefiniowania. Ponadto
pozycja ta nie występuje w Statucie, więc nie ma sensu jej umieszczać.

 
      Okres objęty kontrolą:  należy zapisać  01.01.2018 rok  do 31.12.2018 rok.

      Jeśli chodzi  o  planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli, to  o planowanej
kontroli  przewodniczący  komisji   zawiadamia  na  piśmie  Burmistrza  i  kierownika
kontrolowanej  jednostki  uzgadniając termin  rozpoczęcia kontroli.

     
     Termin  kontroli Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  uzgadnia  z  Burmistrzem.
    
      Przewodniczący komisji M.Cieśla  uzgodnił z Burmistrzem, że kontrola rozpocznie się   

26 lutego 2019r.  i  zakończy    30 kwietnia 2019r.

      Zespoły kontrolne spotkają się w dniu   26 lutego 2019 r. 



      razem   I zespół   i   II zespół     – godz. 13:00   
    
      
      Przewodniczący komisji   M.Cieśla  odczytał   uchwały   Komisji   Rewizyjnej   po 

wprowadzeniu   zmian  wniesionych   przez   członków   komisji.

      1. Uchwałę Nr 2/2019 Komisji Rewizyjnej  w  sprawie powołania Zespołu Kontrolnego
        -  I Zespół   /W załączeniu pod Protokołem/

      Komisja  Rewizyjna  jednogłośnie  zaakceptowała  uchwałę  w sprawie powołania 
Zespołu  Kontrolnego wraz  z   wprowadzonymi  poprawkami.

 
   2. Uchwała Nr 3/2019 Komisji  Rewizyjnej  w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego
        -  II Zespół    /W załączeniu pod Protokołem/

   Komisja  Rewizyjna  jednogłośnie  zaakceptowała  uchwałę  w  sprawie  powołania
Zespołu  Kontrolnego  wraz   z  wprowadzonymi   poprawkami.

   Ad. 6. 
   Podsumowanie stanowiska w sprawie obsługi prawnej komisji.

    Przewodniczący  komisji  M.Cieśla  zgodnie  z  wolą   komisji   poprosił   o  dyskusję   w
    sprawie  podjęcia    stanowiska   w  sprawie   obsługi   prawnej   całej   Rady.

    Radny A.Tokarz   uważa, że   jest  to  kwestia, którą   należałoby   przegłosować  żeby  to
    stanowisko   było   wyrażone   w  sposób   jednoznaczny.

    Radna D.Gosławska   poprosiła   o  dyskusję,  dlaczego   radca   prawny   jest  potrzebny.

     Radny A.Tokarz  w  poprzedniej kadencji dochodziło do takich sytuacji  kiedy radni byli
     skazani   na  działania  we   własnym   zakresie  bez  pomocy  prawnej. Jako   szczególny
     przypadek   przypomniał   sprawę    kontroli   przebudowy  ul. Olszowiec, gdzie   opinia
     prawna   Burmistrza   wykazywała   uchybienia   zespołu   kontrolego. 
     Dlatego   uważa, że  ta  pomoc niezależnego  radcy  prawnego  jest niezbędna. Nie może
     nim  być  radca   prawny  zatrudniony  w  Urzędzie, bo  reprezentuje  on  bardzo  często
     interesy Burmistrza. Natomiast Komisja Rewizyjna jest organem, który  ma  nadzorować
     Burmistrza.
  
     Radny W.Dominik -  radca   prawny   Urzędu   zasłania   się   etyką  zawodową.   Jako 



pracownik Burmistrza   nie  może zajmować stanowiska w przypadku  kiedy  komisja 
ma   odrębne   zdanie  niż  Burmistrz.

      Uważa, że należy tu wykorzystywać zapis  statutowy, że  w  uzasadnionych  
wypadkach  komisja  rewizyjna  może  wystąpić  do  rady  o skierownie  wniosku do 
Burmistrza w sprawie powołania eksperta lub ekspertów. Jest to podstawa, żeby 
takiego radcę prawnego  na okoliczność konkretnej rzeczy  czy sprawy Pan 
Przewodniczący za pośrednictwem Burmistrza  (który musi za to zapłacić) wynajął na 
umowę zlecenie czy o dzieło, aby to była osoba spoza Urzędu.

      Radna D.Gosławska chodzi też o to, że radca prawny Urzędu pracuje tylko dwa razy w
tygodniu, więc  jest tak obłożony pracą, że trudno dopasować sobie godzin do niego, bo
są kolejki. Przeżywała  to przez 4 lata  gdzie  trzeba  było się  z  nim umawiać  i  czekać
w kolejce. 

      Uważa, że  Rada ma   środki  przeznaczone na działalność  i  z  tych  środków możnaby
ewentualnie  zapłacić  za  obsługę  prawną.  Radca  prawny będzie  potrzebny  też  aby
pewne rzeczy radnym wytłumaczyć, żeby nie popełnili  jakiegoś  błędu, bo  nikt  nie jest
prawnikiem. 

    Każda jednostka organizacyjna w Urzędzie ma prawnika, jest  zatrudnionych  kilku
prawników. Są  to  specjaliści. Kierownicy którzy  pracują wiele lat,  oni  posiłkują  się
opiniami radcy prawnego,  tym bardziej radny, który nie ma  w tym zakresie  wiedzy, a
przepisy  bardzo szybko się zmieniają. 

     Uważa, że Rada,  a przynajmniej  Komisja Rewizyjna   właśnie takiego radcę  powinna
mieć  z którym możnaby się umówić  w konkretnej sprawie, który uczstniczyłby  w
posiedzeniu komisji jako ekspert.

     Radny A.Tokarz przytoczył metodykę działania radcy prawnego w MOK-u, który
     dojeżdża w miarę potrzeb. Jest to tylko kwestia nawiązania odpowiedniej umowy.
   Każdego  roku  we wnioskach  do  budżetu  wnosi o choćby cząstkowy etat  radcy

prawnego do obsługi Rady Miejskiej.

      Radny W.Dominik uważa, że komisja powinna wypracować  jakieś stanowisko  wręcz  
      wyraźne  żądanie zapewnienia obsługi prawnej.

      Radny A.Tokarz  jeżeli Burmistrz będzie chciał zaangażować swojego  radcę  prawnego,
      to ten  radca  powinien mić taką  świadomość, że ma obowiązek się wyłączyć,  nie 
    może reprezentować dwóch stron jednocześnie. Regluje to przecież ustawa o radcach

prawnych  czy kodeks  etyki  radców prawnych.

      Radna D.Gosławska  stwierdziła, że Rada Miejska jako jedyny organ nie ma obsługi 
prawnej.

   Radny  T.Wałęga   uważa,  że     Komisja  Rewizyjna   powinna  złożyć   wniosek  do
Burmistrza   o to,  żeby zostały  zabezpieczone w budżecie   środki  finansowe  na
obsługę  prawną   Rady.



    Podzielił  się  swoimi  doświadczeniami  z  pracy  w samorządzie powiatowym  gdzie
pełnił przez 4 lata funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego. Sytuacja wyglądała
w ten sposób, że kiedy wystąpił  jakikolwiek  problem  związany z Radą, to nikt  nie
musiał czekać w kolejce, tylko był załatwiany od ręki. Rada jako organ uchwałodawczy
jest  najważniejsza.  Burmistrz jest  organem wykonawczym. W związku z tym jest  to
niezrozumiałe,  że  Przewodniczący Rady musi czekać  na  ekspertyzę  prawną  od
mecenasa.   Jego  zdaniem  powinien  być  niezależny  radca prawny   na umowę
zlecenie.  Nie  może  być  takiej   sytuacji,  że  radca  prawny  reprezentuje  jednocześnie
interes  Pana Burmistrza jako organu  wykonawczego i Rady Miejskiej  jako  organu
stanowiącego, uchwałodawczego.  

      Komisja Rewizyjna chce jak najlepiej wykonywać swoją pracę  zgodnie z literą prawa. 
   Dlatego   powinien  być  formalny  wniosek  Komisji  Rewizyjnej   o   to,  żeby  została

zabezpieczona obsługa prawna  Rady Miejskiej.

     Radna D.Gosławska  wyjaśniła, że  nie chodzi tylko o Komisję Rewizyjną, ale  również
o  wszystkich  radnych. Uważa, że  przy  obecnych  kontrolach  potrzebny będzie  radca
prawny.

      Radny A.Tokarz  uważa, że  Komisja Rewizyjna  musi  mieć  pomoc  prawną. Tak  samo
Komisja  Skarg,  Wniosków  i  Petycji.

   Radny W.Dominik   uważa,  że  należy  podjąć   takie    stanowisko  i   zobowiązać
Przewodniczącego Rady, aby z Burmistrzem uzgodnił warunki tej obsługi w imieniu
Rady,  bo  to  on  organizuje  prace  Rady. 

     Radny A.Tokarz  uważa, że  z  ekspertem   można   poczekać, aż  będzie   niezbędny  jak
    pojawi  się  problem.  Natomiast  w  tej chwili  należy  sformułować  wniosek   komisji  o
    obsługę  prawną  Rady  Miejskiej.

     Radny W.Dominik   zaproponował  następujący  zapis  wniosku:

                                                                                                                                                                   

                                                        Wniosek  nr 1/2019
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 19 lutego 2019 r.
do Rady Miejskiej w Kłobucku

Na  podstawie  §  43  ust.  1   Statutu  Gminy  Kłobuck,  uchwalonego  Uchwałą  nr
291/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia



Statutu Gminy Kłobuck,  Komisja  Rewizyjna  Rady Miejskiej  w Kłobucku  wnioskuje o
zapewnienie  stałej  obsługi  prawnej  Radzie  Miejskiej  w  Kłobucku.

  
  Komisja  Rewizyjna  jednogłośnie  zaakceptowała  powyższy  wniosek.

 Ad. 7  
Sprawy różne

Nie wniesiono

Ad. 8.  
Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 

Wobec  zrealizowania  porządku  posiedzenia  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej 
M.Cieśla  zakończył  o godz. 16:00  posiedzenie  Komisji.

Przewodniczący: Mirosław Cieśla
Protokołowała:    Danuta Kowalik



                                                                                                                                  Załącznik Nr 1
                                                              Uchwała Nr 1/2019
                                                             Komisji Rewizyjnej
                                                      Rady Miejskiej w Kłobucku
                                                          z dnia 19 lutego 2019r.

                 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Komisja w składzie:
1.Miroslaw Cieśla                            - przewodniczący
2.Tomasz Parkitny
3.Barbara Ziętal                                - nieobecna
4.Danuta Gosławska
5.Dominika Trzepizur                     - nieobecna
6.Iwona Płusa
7.Tadeusz Koch                                - nieobecny
8.Tomasz Wałęga
9.Witold Dominik
10.Aleksander Tokarz
11.Angelika Borowiecka-Idziak

     Działając na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. , poz. 994 z późn. zm.)  oraz  §  38 ust. 3 i § 47 Statutu Gminy 
Kłobuck stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 291/XXX/2017 Rady Miejskiej  w  
Kłobucku  z  dnia 21 marca 2017 roku w sprawie  uchwalenia Statutu Gminy Kłobuck  
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego  poz. 1841) zmienionego Uchwałą  Nr 480/XLVI/2018 Rady 
Miejskiej w Kłobucku z dnia 09 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6302)

                                 Komisja Rewizyjna wybrała w głosowaniu jawnym

                                                  Radnego  Tomasza Parkitnego 
       
                                     na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej

                                                           Uzasadnienie

             Zgodnie z § 38 ust. 3 i § 47 Statutu Gminy Kłobucku Wiceprzewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna.

Na Wiceprzewodniczącego zgłoszona została jedna kandydatura P. Tomasza Parkitnego.
Przeprowadzono glosowanie jawne, następującym stosunkiem głosów:
za wyborem                     -   8 głosów
przeciwko wyborowi     -   0 głosów
wstrzymujących się        -   0 głosów



Uchwała podlega przekazaniu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kłobucku.

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.



                                                                                                                     Załącznik Nr 2

                                                                  Uchwała Nr 2//2019
                                                                 Komisji Rewizyjnej
                                                          Rady Miejskiej w Kłobucku
                                                                z dnia 19 lutego 2019r.

w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego

     Na podstawie § 50 ust. 1 Statutu Gminy Kłobuck stanowiącego załącznik Nr 1 do 
Uchwały Nr 291/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 marca 2017r. (Dz. Urz.     
z 2017r. poz. 1841 z późn. zm.),  zmienionego uchwałą Nr 480/XLVI/2018 Rady  Miejskiej   
w Kłobucku  z  dnia 9 października  2018r. (Dz. Urz. z 2018 r.  poz. 6302 z późn. zm.) 
 
                                                 Komisja uchwala, co następuje:

                                                                             § 1

Powołanie Zespołu Kontrolnego w składzie:

1. Danuta Gosławska                           -        przewodnicząca 
2. Ziętal Barbara                                    -       członek
3. Aleksander Tokarz                            -       członek
4. Iwona Płusa                                       -        członek
5. Angelika Borowiecka-Idziak           -       członek

                                                                             § 2

Podmiot, zakres i cel kontroli:

Analiza  zagospodarowania  środków  finansowych  oddanych  do dyspozycji Burmistrza 
na podstawie upoważnień Rady Miejskiej wynikających z § 10 pkt 1,2 i 3 poszczególnych 
uchwał budżetowych  w  2018 roku: 
1) dokonywanie zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków:
a) bieżących na uposażenia w wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) majątkowych
   - z wyłączeniem przeniesień wyadtków między działami klasyfikacji budżetowej.
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankasch,
3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 150.000 zł. 

Rodzaj kontroli:                         -  planowa
Podmiot kontrolowany:            - Burmistrz Kłobucka
Okres objęty kontrolą:              - 01.01.2018r. - 31.12.2018r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy Zespołu kontrolnego:  26.02.2019r. do 30.04.2019r.



                                                                             § 3

Uchwała podlega przekazaniu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kłobucku.

                                                                              
                                                                             § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



                                                                                                                       Załącznik Nr 3

                                                                  Uchwała Nr 3/2019
                                                               KOMISJI REWIZYJNEJ
                                                   RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU
                                                               z dnia 19 lutego 2019r.

                                             w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego

      Działając na podstawie § 50 ust. 1 Statutu Gminy Kłobuck stanowiącego załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr 291/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 marca 2017 roku w 
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłobuck (Dz. Urz. Woj. Ślśąskiego  poz. 1841) 
zmienionego Uchwałą Nr 480/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 09 
października 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 6302)

                                                        Komisja Rewizyjna 
                                                      uchwala, co następuje:

                                                                         § 1

    Powołanie Zespołu Kontrolnego w składzie:
    1. Witold Dominik                  -  przewodniczący,
    2. Tomasz Parkitny,
    3. Tomasz Wałęga,
    4. Dominika Trzepizur,
    5. Tadeusz Koch. 

                                                                         § 2

    1)    Rodzaj kontroli:    planowa
    2)    Podmiot kontrolowany:  Burmistrz Kłobucka oraz jednostki organizacyjne Gminy 

Kłobuck.
    3)   Przedmiot, zakres kontroli:
           
           Analiza materiałów dotyczących zamówień publicznych za  rok  2018 realizowanych:
     -poza ustawą "Prawo zamówień publicznych",

       -w ramach ustawy prawo zamówień publicznych gdzie w trakcie realizacji zamówienia
wystąpiły zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

       

    4)  Okres objęty kontrolą:  01.01.2018 rok  do 31.12.2018 rok.
    5)  Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli :  od 26 lutego 2019r.   do
         30 kwietnia 2019r.



                                                                         § 3  

  Uchwała podlega przekazaniu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kłobucku.

                                                                         § 4

  Uchwała   wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                     



                                                                      LISTA OBECNOŚCI
                                          Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miejskiej w Kłobucku
                                                                      w  dniu  19.02.2019r.

Lp. Nazwisko  i  imię Podpis 

1 Tokarz Aleksander obecny

2 Parkitny Tomasz obecny

3 Cieśla Mirosław obecny

4 Gosławska Danuta obecna

5
 
Trzepizur Dominika Nieobecna    

usprawiedliwiona

6 Ziętal Barbara  Nieobecna    
usprawiedliwiona

7 Koch Tadeusz Nieobecny
usprawiedliwiony

8 Wałęga Tomasz obecny

9 Dominik Witold obecny

10 Płusa Iwona
 
obecna

11 Borowicka-Idziak Angelika obecna


