
                                                                                                         Kłobuck, dnia 16.02.2021.
 

RM.0012.4.022.2021

                                                        Protokół Nr 22/2021
                                                              z  posiedzenia  
                                                      Komisji  Rewizyjnej
                                                                 odbytej
                                                      w dniu 16.02.2021r.

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 21 z dnia 18.01.2021r. 

       /projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck  w BIP 
         bip.gminaklobuck.pl /
 4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok
 5. Powołanie zespołów kontrolnych.
 6. Sprawy różne.
 7. 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 21 z dnia 18.01.2021r. 

 Komisja odłożyła przyjęcie protokołu na kolejne posiedzenie Komisji.

 



Ad 4. 
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok

Przewodniczący Komisji M. Cieśla przedstawił sprawozdanie z działalności komisji za 
rok 2020 
Sprawozdanie zostało przyjęte 
Sprawozdanie w załączeniu pod protokołem. 

Ad. 5.
Powołanie zespołów kontrolnych.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla zaproponował powołanie zespołów kontrolnych do 
przeprowadzenia kontroli zaplanowanych w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej na 
rok 2021.

Do przeprowadzenia kontroli  udzielonych ulg w zakresie podatków, opłat i innych 
wierzytelności Gminy wraz z uzasadnieniem oraz wyszczególnieniem udzielonych ulg na 
podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską w Kłobucku z ustawy COVID 19 za 2020 
rok zaproponował w zespół w składzie:

    1. Radny Tomasz Wałęga                                    radny wyraził zgodę 
    2. Radna Angelika Borowiecka Idziak              radna wyraziła zgodę 
    3. Radna Dominika Trzepizur                            radna wyraziła zgodę

 Komisja Rewizyjna jednogłośnie zaakceptowała skład osobowy zespołu kontrolnego
 uchwałą Nr 1/2021 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia
 kontroli  udzielonych ulg w zakresie podatków, opłat i innych wierzytelności Gminy
 wraz z uzasadnieniem oraz wyszczególnieniem udzielonych ulg na podstawie podjętych
 uchwał przez Radę Miejską w Kłobucku z ustawy COVID 19 za 2020
 Z planowanym terminem rozpoczęcia pracy Zespołu kontrolnego 22  lutego 2021 do 30
 kwietnia 2021 roku . 

Na  Przewodniczącego  Zespołu  Kontrolnego  został  wybrany  Tomasza  Wałęge radny
wyraził zgodę.

Do przeprowadzenia kontroli 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 wniosków Gminy zaproponował w zespół w składzie:

 1. Radny Tadeusz Koch   - radny wyraził zgodę 
   2. Radna Danuta Gosławska                   - radna wyraziła zgodę 



   3. Radny Tomasz Parkitny                       - radny wyraził zgodę 

  Komisja Rewizyjna jednogłośnie zaakceptowała skład osobowy zespołu kontrolnego
 uchwałą Nr 2/2021 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia
 kontroli  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 wniosków Gminy.

Na Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego został wybrany Tadeusz Koch radny
wyraził zgodę.

Do przeprowadzenia kontroli sposobu rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej oraz 
środków przeznaczonych na promocję Gminy w roku 2020 zaproponował zespół w 
składzie:

   1. Radny Witold Dominik                      - radny wyraził zgodę 
   2. Radna Barbara Ziętal                          - radna wyraziła zgodę 

 Komisja Rewizyjna jednogłośnie zaakceptowała skład osobowy zespołu kontrolnego
 uchwałą Nr 3/2021 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia
 kontroli  sposobu rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej oraz środków
 przeznaczonych na promocję Gminy w roku 2020.
 Z planowanym terminem rozpoczęcia pracy Zespołu kontrolnego 22  lutego 2021 do 
 30 kwietnia 2021 roku . 

Na Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego został wybrany Witold Dominik  radny
wyraził zgodę.

Do przeprowadzenia kontroli w zakresie organizacji i funkcjonowania obsługi prawnej 
Urzędu Miejskiego w Kłobucku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck za 
okres 2014-2020 zaproponował w zespół w składzie:

   1. Radny Aleksander Tokarz                      - radny wyraził zgodę 
   2. Radna Iwona Płusa                                  - radna wyraziła zgodę 

 Komisja Rewizyjna jednogłośnie zaakceptowała skład osobowy zespołu kontrolnego
 uchwałą Nr 4/2021 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia
 kontroli w zakresie organizacji i funkcjonowania obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w
 Kłobucku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck za okres 2014-2020  
 Z planowanym terminem rozpoczęcia pracy Zespołu kontrolnego 22  lutego 2021 do 
 30 maja 2021 roku . 



Na Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego został wybrany Aleksander Tokarz radny
wyraził zgodę.

Ad.6. 
Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla o zgodnie z zapisami nowego Statutu Gminy Kłobuck 
wskazanie zalecenia w protokole z przeprowadzonej kontroli w zakresie kosztów 
związanych z gospodarką odpadami komunalnymi i stanu rozliczenia z mieszkańcami za 
2019 r oraz za okres od 01.01.2020 r do 30.09.2020 r. będą musiały na posiedzeniu sesji być 
przedstawione do akceptacji radzie.
Poddał pod dyskusję zalecenia pokontrolne:

Radny W. Dominik uważa, że zakup pojemników na popiół zmieni cenę usługi, ponieważ 
RIPOK zwiększa dwukrotnie cenę  za zmieszane śmieci z popiołem. 

Radny A. Tokarz zaproponował, zlecenie wykonania ekspertyz w sprawie zasadności 
budowy spalarni ( utylizacji odpadów) oraz zasadności zakupu pojemników na popiół w 
kontekście możliwości obniżenia ceny za odbiór odpadów komunalnych.
Uważa, że wykonane ekspertyzy już wskażą zasadność wykonania zaleceń. 

Radna A. Borowiecka poparła propozycję Radnego A. Tokarza i W. Dominika. 

Przewodniczący Komisji M. Cieśla poddał pod głosowanie zalecenia;

 1.Wykonanie ekspertyzy zasadności zakupu pojemników na popiół w kontekście
     możliwości obniżenia ceny za odbiór odpadów komunalnych.
Zalecenie zostało przyjęte jednogłośnie 

 2. Wykonanie ekspertyzy w sprawie zasadności budowy spalarni ( utylizacji odpadów) 
Zalecenie zostało przyjęte jednogłośnie. 

Ad. 7. 
Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.  

Wobec  zrealizowania  porządku  posiedzenia  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  
M. Cieśla o godz. 15;10  zakończył  posiedzenie Komisji.

 
        Przewodniczący: Mirosław Cieśla
        Protokołowała:    Mariola Wrona



LISTA OBECNOŚCI
                                 Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miejskiej w Kłobucku
                                                                w  dniu  16.02.2021r.

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


