
Projekt                                                                                                    Kłobuck, dnia 14.07.2020r.
 

RM.0012.4.018.2019

                                                        Protokół Nr 18/2020
                                                              z  posiedzenia  
                                                      Komisji  Rewizyjnej
                                                                 odbytej
                                                      w dniu 14.07.2020 r.

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.  Opracowanie planu pracy Komisji  Rewizyjnej na II półrocze 2020.
 4.  Sprawy różne.
 5.  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 10
członków komisji, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji. 

Ad. 2.  
Zatwierdzenie  porządku  obrad.     

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.

Ad.3.  
Opracowanie planu pracy Komisji  Rewizyjnej na II półrocze 2020.

 Przewodniczący Komisji M. Cieśla  przedstawił propozycje do planu  pracy Komisji
Rewizyjnej  na II półrocze 2020r. poinformował, że z uwagi na istniejące zagrożenia 
Epidemiologicznego projekt planu został opracowany zachowaniem środków  
bezpieczeństwa w rozprzestrzenianiu się w wirusa SARS- coV-2. 
1. Kontrola realizacji wydatków Funduszu sołeckiego za rok 2019 
2. Kontrola kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi i stanu
     rozliczenia z mieszkańcami za 2019 rok oraz okres od 01.01.2020 -30.09.2020r 



3. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok 

Radny A. Tokarz w kwestii kontroli wydatkowania środków z Funduszy Sołeckich  
zwrócił uwagę, że środki pochodzące z funduszy sołeckich służą często jako wkład 
własny przy realizacji większych inwestycji. Zaproponował objęcie kontrolą realizacji  
wniosków z przeprowadzonych kontroli Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla zaproponował wprowadzenie propozycji kontroli  
realizacji wniosków z przeprowadzonych kontroli Komisji Rewizyjnej w planie pracy 
komisji w przyszłym roku.

Radny W. Dominik zaproponował ujęcie w planie pracy kontroli zrealizacji uchwał Rady 
Miejskiej. W nawiązaniu do propozycji objęcia kontrolą środków pochodzących z 
funduszy sołeckich uważa, że jeżeli komisja skupi się tylko na funduszu sołeckim pominie
jednostki pomocnicze w postaci Zarządów Osiedli, które też dysponują środkami 
budżetowymi mimo, że są rozliczane na podstawie innych przepisów. Przypomniał, że 
zapis art. 18a. Ustawy o samorządzie gminnym mówi, że Rada kontroluje działalność 
wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. 

Radny A. Tokarz zaproponował odłożenie propozycji kontroli zrealizacji uchwał Rady 
Miejskie oraz kontroli realizacji wydatków Funduszu sołeckiego za rok 2019 na rok 
przyszły.

Radna D. Gosławska przyznała, że z uwagi na istniejące zagrożenie Epidemiologiczne 
należy przeprowadzanie kontroli ograniczyć do minimum. 

 Przewodniczący Komisji M. Cieśla przedstawił plan pracy na II półrocze 2020 r

1 Sprawy organizacyjne. Sierpień

2 Kontrola kosztów związanych z gospodarką 
odpadami komunalnymi i stanu rozliczenia  z 
mieszkańcami za 2019 rok oraz okres od 01.01.2020 
-30.09.2020r 

Wrzesień 
Październik
Listopad 

3 Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 
2021 rok 

Grudzień

 
Plan został przyjęty jednogłosnie . 

 Ad.4. 
Sprawy różne.
/ nie zgłoszono/ 
Ad.5. 



Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Cieśla wobec zrealizowanego porządku  
posiedzenia o godz. 15;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.

 



LISTA OBECNOŚCI
                                 Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miejskiej w Kłobucku
                                                                w  dniu  14.07.2020r.

Lp. Nazwisko  i  imię Podpis 

1  Borowiecka-Idziak Angelika  obecna

2  Cieśla Mirosław obecny

3  Dominik Witold obecny

4 Gosławska Danuta obecna

5
 
Koch Tadeusz
 

nieobecny

6  Parkitny Tomasz obecny

7  Płusa Iwona obecna

8 Tokarz  Aleksander obecny

9  Trzepizur Dominika obecna

10  Wałęga Tomasz obecny

11  Ziętal Barbara obecna


