
Projekt
                                                                                                         Kłobuck, dnia 22.09.2020r.
 

RM.0012.4.019.2019

                                                        Protokół Nr 19/2020
                                                              z  posiedzenia  
                                                      Komisji  Rewizyjnej
                                                                 odbytej
                                                      w dniu 22.09.2020 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. Zatwierdzenie  projektu  protokołu Nr 17 z dnia 9.07.2020 i Nr 18 z dnia 14.07.2020r. 

       /projekty protokołu zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck  w BIP 
         bip.gminaklobuck.pl /
 4. Powołanie zespołu kontrolnego
 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 9
członków komisji, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji. 

Ad. 2.  
Zatwierdzenie  porządku  obrad.     
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.

Ad. 3.  
Zatwierdzenie  projektu  protokołu Nr 17 z dnia 9.07.2020 i Nr 18 z dnia 14.07.2020r. 

  Komisja jednogłośnie przyjęła protokoły z posiedzeń komisji w dniach  9.07.2020 i  
  14.07.2020r. 

  
 



Ad. 4. 
Powołanie zespołu kontrolnego

Przewodniczący Komisji M. Cieśla zaproponował powołanie zespołu kontrolnego 
w składzie:
 Radnej A. Borowieckiej Idziak 
 Radnego T. Kocha
 Radnej I. Plusy 

 Komisja Rewizyjna jednogłośnie zaakceptowała skład osobowy zespołu kontrolnego
.uchwałą Nr 4/2020 w sprawie powolania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia
 kontroli kosztów zwiazanych z gospodarką odpadami komunalnymi i stanu rozliczenia
 z mieszkancami za 2019r oraz za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020
Z planowanym terminem rozpoczecia pracy Zespołu kontrolnego . 

 Przewodniczący Komisji M. Cieśla zaproponował   na   przewodniczącą  zespołu  Radną
 A . Borowiecka Idziak.

 Radna A. Borowiecka -Idziak wyraziła zgodę.

 Komisja Rewizyjna jednogłośnie głosowała za wyborem Radnej A. Borowieckiej
 -Idziak na Przewodniczącą zespołu kontrolnego.

 Ad.5. 
Sprawy różne.

Radny A.Tokarz poruszył następujące kwestie:
- poinformował o terminie posiedzienia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 
  2.10.2020 godz. 7;30
- poprosił o sprawdzenie czy istnieje możliwość przeprowadzenia posiedzenia Sesji w
  trybie online.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla poinformował o przeprowadzonej rozmowie z 
Burmistrzem odnośnie realizacji zalecen pokontrolnych, z której wynika, że są to wnioski 
do budżetu przyszłorocznego.
 
Radny A.Tokarz przypomniał Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej o konieczności 
przekazania Radzie informacji dotyczącej wyników z przeprowadzonych kontroli za I 
półrocze 2020 roku.  

- zgłosił wniosek formalny o poinformowanie Rady o wynikach z przeprowadzonych 
   przez Komisje Rewizyjną  kontroli. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie 



Radny T. Wałęga w odniesieniu do przekazanej informacji  rozumie, że zalecenia zespołu 
kontrolnego mają mieć odzwierciedlenie w planownym budżecie na rok 2021. Odczytał 
wnioski końcowe zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli wydatków w zakresie 
stosowanego rodzaju paliwa grzewczego do ogrzewania pomieszczeń. Poinformował, że  
ze skontrolowanych trzech jednostek gminnych tylko w jednej jednostce tj. Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie zostało zrealizowane zalecenie pokontrolne. 
Budynek jest ogrzewany ekogroszkiem.  

Radny A. Tokarz zwrócił uwagę, że aby wnioski pokontrolne mogły zaistnieć w 
przestrzeni prawnej musi zostać przekazany do wiadomosci Radzie.
 
Radny T. Wałęga odczytał pismo Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łobodnie,
w który informuje, że zgodnie z zaleceniami Zespołu kontrolnego budynek będzie 
ogrzewany ekogroszkiem. Natomiast w kwestii montażu stacji  monitorowania 
temperatury sprzężonej z piecem celem próby rozwiązania możliwości programowania 
odpowiedniej temperatury pomieszczeń dyrektor podejmie rozmowy z Burmistrzem.

Ad. 6.  
Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Cieśla wobec zrealizowanego porządku  
posiedzenia o godz. 14;30 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  22.09.2020r.

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
 

obecny

6  Parkitny Tomasz nieobecny

7  Płusa Iwona obecna

8 Tokarz  Aleksander obecny

9  Trzepizur Dominika nieobecna

10  Wałęga Tomasz obecny

11    Ziętal Barbara obecna


