
                                                                                                         Kłobuck, dnia 18.01.2021.
 

RM.0012.4.020.2021

      Protokół Nr 21/2021 
z posiedzenia Komisji  Rewizyjnej 

odbytej w dniu 18.01.2021r.

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 20 z dnia 14.12.2020r. 

       /projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck  w BIP 
         bip.gminaklobuck.pl /
 4. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
 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.     
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.

Ad. 3.  
Zatwierdzenie  projekt  protokołu Nr 20 z dnia 14.12.2020r. 

  Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia komisji.
 
Ad 4. 
Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

Przewodniczący Komisji M. Cieśla przypomniał, że propozycje do planu pracy na rok
 2021 zostały przekazane członkom komisji na poprzednim posiedzeniu komisji.  Poprosił 
o zgłaszanie swoich propozycji .



Radny A. Tokarz zaproponował wprowadzenie dodatkowych dwóch punktów do
projektu planu pracy. 
- organizacja i funkcjonowanie obsługi prawnej w Urzędzie Miejskim w Kłobucku oraz w
   jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck za okres od 2014-2020  z
   planowanym terminem realizacji w miesiącach  od II – V.
- realizacja zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników Urzędu Miejskiego w 
  Kłobucku oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck za okres 2014-2020.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla  przedstawił projekt planu pracy komisji na rok 2021 
 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za rok 2020
 2. Kontrola o udzielanych ulgach w zakresie podatków i opłat i innych wierzytelności 

wraz z uzasadnieniem oraz wyszczególnienie udzielonych ulg na podstawie podjętych
uchwał przez Radę Miejską w Kłobucku z ustawy Covid-19 za rok 2020.

 3. Kontrola zewnętrznych środków finansowych dotyczących 2020 roku 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.
  4. Kontrola sposobu rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej oraz środków 
      przeznaczonych na promocję gminy w 2020 roku.  
  5. Organizacja i funkcjonowanie obsługi prawnej w Urzędzie Miejskim w Kłobucku oraz
      w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck za okres od 2014-2020  
  6. Przygotowanie materiałów oraz  badanie i  opiniowanie sprawozdania finansowego z
      wykonania budżetu za rok 2020 . Sporządzenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie
      absolutorium Burmistrzowi Kłobuck za rok 2020. 
  7. Sprawy organizacyjne miesiąc sierpień 2021
  8. Kontrola realizacji wydatków Zarządów Osiedli oraz funduszy sołeckich.
  9. Realizacja zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników Urzędu Miejskiego w 
      Kłobucku oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck za okres 2014-2020. 
 10. Opracowanie planu pracy na rok 2021.

Radny W. Dominik uważa, że z realizacją zgłoszonych kontroli zarówno przez 
Przewodniczącego Komisji jak i radnego A. Tokarza w I półroczu 2021 roku nie powinno 
być żadnych technicznych problemu z uwagi na dość liczny skład członków Komisji 
Rewizyjnej.

Radna D. Gosławska poparła zgłoszone propozycje do planu pracy. 

Radny T. Wałęga przychylił się do zgłoszonych propozycji. 

Burmistrz J. Zakrzewski poprosił radnego A. Tokarza o doprecyzowanie intencji zakresu
zgłoszonej kontroli odnośnie organizacji i funkcjonowania obsługi prawnej w
Urzędzie Miejskim w Kłobucku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck. 



Radny A. Tokarz odpowiedział, że Burmistrz nie może ingerować w zakres kontroli, gdyż 
Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznym Rady. Uważa, że zgłoszony wniosek 
został dostatecznie sformułowany, co na dzień dzisiejszy powinno być wystarczające. 
Rada jest Organem stanowiącym i może kontrolować sprawy, które nie są zastrzeżone 
prawem. Uważa, że w tym przypadku jest to dziedzina, którą  można śmiało 
skontrolować.

Burmistrz J. Zakrzewski uważa, że skoro ma się odbyć kontrola powinien wiedzieć na 
czym ma ona polegać aby być przygotowanym na ewentualną współpracę aby kontrola 
przebiegała sprawnie organizacyjnie pod każdym względem tym bardziej, że  radcy 
prawni nie pracują codziennie nie bez żadnych żeby nie było niepotrzebnych wniosków 
wykraczających poza uprawnienia rady.  Zaznaczył, że intencją zadanego pytania jest 
zrozumienie zgłoszonego wniosku. 

Radna D. Gosławska uważa, że na tym etapie kiedy jeszcze plan nie został zatwierdzony 
przez Radę nie widzi potrzeby odpowiadania, co będzie szczegółowym przedmiotem  
kontroli. Zaznaczyła, że Komisja Rewizyjna nie może wkraczać w uprawnienia 
pracodawcy. Komisja może przedstawiać wnioski nie wykraczające poza kompetencje 
komisji. 

Radny A. Tokarz  oświadczył, że Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski wkraczając w plan
pracy komisji żądając na tym etapie wyjaśnień przekroczył swoje kompetencje.

Radny W. Dominik zwrócił uwagę, że nie po raz pierwszy zostały pomylone przez
Burmistrza zasady funkcjonowania gminy gdyż to Komisji Rewizyjna została powołana 
do kontrolowania Burmistrza, jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy,  a nie 
odwrotnie. 

Przewodniczący Komisji M. Cieśla  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku na 2021 rok

/Za przyjęciem głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było/ 
/Plan pracy w załączeniu pod protokołem/.
 
Ad 5. 
Sprawy różne.

Przewodniczący komisji M. Cieśla poprosił radnego A. Tokarza o przedstawienie na 
najbliższym posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej protokołu z przeprowadzonej Kontroli 
organizacji i funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w 
Kłobucku oraz w wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck. 



Ad.6. 
Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.  

Wobec  zrealizowania  porządku  posiedzenia  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  
M. Cieśla o godz. 10;00  zakończył  posiedzenie  Komisji.

 
        Przewodniczący: Mirosław Cieśla
        Protokołowała:    Mariola Wrona



LISTA OBECNOŚCI
                                 Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miejskiej w Kłobucku
                                                                w  dniu  18.01.2021r.

Lp. Nazwisko  i  imię Podpis 

1  Borowiecka-Idziak Angelika obecna

2  Cieśla Mirosław obecna

3  Dominik Witold obecna

4 Gosławska Danuta obecna

5
 
Koch Tadeusz
 

obecna

6  Parkitny Tomasz obecna

7  Płusa Iwona obecna

8 Tokarz  Aleksander obecna

9  Trzepizur Dominika obecna

10  Wałęga Tomasz obecna

11    Ziętal Barbara obecna


