
Projekt                                                                                                    Kłobuck, dnia 09.06.2020r.

RM.0012.4.015.2020

                                                                    Protokół Nr 15/2020
                                                                       z posiedzenia
                                                                 Komisji Rewizyjnej
                                                   przy Radzie Miejskiej w Kłobucku
                                                                          odbytej 
                                                               w dniu 09.06.2020r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności, która stanowi załącznik do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia

 1.  Otwarcie  posiedzenia  Komisji Rewizyjnej  oraz stwierdzenie prawomocności.
 2.  Zatwierdzenie  porządku  obrad.     
 3.  Zatwierdzenie  projektu  protokołu  Nr 14 z dnia 12.05.2020  

       /projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck  w BIP  
bip.gminaklobuck.pl  /

   4. Przekazanie materiałów członkom komisji zgodnie z ustalonym podziałem do oceny 
budżetu za rok 2019 (absolutorium).

   5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Ad.1.  
Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej  oraz stwierdzenie prawomocności.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 11 
członków komisji, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych  
decyzji. 

Ad.2.  
Zatwierdzenie porządku obrad.        
 
Przewodniczący Komisji M. Cieśla przedstawił porządek posiedzenia 
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia

Ad.3.  
Zatwierdzenie projektu protokołu Nr 14 z dnia 12.05.2020r.  

 Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 14 z dnia 12.05.2020r



 Ad. 4. 
 Przekazanie materiałów członkom komisji zgodnie z ustalonym podziałem do oceny budżetu za rok
 2019 (absolutorium).

 Przewodniczący Komisji M. Cieśla przekazał  przydzielone poszczególnym członkom
 komisji materiały niezbędne do oceny budżetu Gminy Kłobuck za 2019r.
   1.  Informacja o ogłoszonych i przeprowadzonych przetargach w 2019r. - otrzymał Radny
        T. Koch 
  2. Informacja o zewnętrznych środkach finansowych dotyczących 2019 r z podziałem na:
     -  wnioski, które uzyskały akceptację i dofinansowanie z uwzględnieniem kwot
         dofinansowania i ich udziału procentowego w całości inwestycji,
     -  wnioski, które nie uzyskały akceptacji i dofinansowania ze szczególnym wskazaniem
         przyczyn odrzucenia wniosku Gminy -  otrzymał  Radny W. Dominik i A. Tokarz 
  3. Wykaz rachunków bankowych i lokat Urzędu Miejskiego w Kłobucku na dzień
      31.12.2019r. -  otrzymała Radna D. Goslawska 
  4. Wykaz faktur przyjętych, a nie zrealizowanych w 2019r - otrzymał Radny T. Wałęga 
  5. Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych za
      2019r wraz scanem umów cywilnoprawnych zawartych przez wskazane jednostki: 
      OSiR, CEA, ZDiGK otrzymał Radny W. Dominik  i Radny A. Tokarz 
  6. Uzasadnienie wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych poniżej 90%
      otrzymała Radna B. Ziętal 
  7. Imienna informacja o udzielonych ulgach w zakresie podatków, opłat i innych
      wierzytelności Gminy wraz z uzasadnieniem – otrzymał Radny T. Parkitny
  8. Informacja czy były płacone karne odsetki z tytułu nieterminowego regulowania
      zobowiązań z odpisem czego dotyczyły - otrzymała Radna D. Trzepizur
  9. Informacja szczegółowa o należnościach Gminy Kłobuck na dzień 31.12.2019r
      otrzymała Radna I. Płusa 
10. Informacja o sposobie rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej oraz środków
      przeznaczonych na promocję Gminy w 2019r. otrzymała Radna A. Borowiecka - Idziak 
11. Zestawienie rozliczenia dotacji w 2019r wraz ze scanami umów udzielonych przez
      Gmine Kłobuck dla:

– organizacji pozarządowych
– innym instytucjom nie podległym j.s.t,

      -     instytucjom kultury; Biblioteki Publicznej Gminy Kłobuck oraz MOK z podziałem
            wynikającym z Statutu MOK w Kłobucku zgodnie z § 10 pkt.1 lit. a – otrzymała
            Radna  D. Gosławska 
12.  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019. otrzymał 
       Radny W. Dominik i Radny A, Tokarz 
13.  Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kłobuck na dzień 31.12.2019r. 
       otrzymał Radny M. Cieśla. 



  Ad.5. 
 Sprawy różne.
 /Nie zgłoszono/

Ad.6. 
Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Cieśla wobec zrealizowanego porządku  
posiedzenia o godz. 14;45 zakończył posiedzenie Komisji.

Przewodniczący: Mirosław Cieśla
Protokołowała; M. Wrona 

Uwaga: zgodnie z § 45 ust. 2 Statutu Gminy Kłobuck projekt protokołu wymaga przyjęcia 
na najbliższym posiedzeniu  komisji.


