
 

 

Protokół Nr 9/2015 

                                                    z posiedzenia komisji Rewizyjnej  

                                                         odbytej w dniu 01.06.2015r. 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Zatwierdzenie protokołu nr 8/2015 z dnia 26.05.2015r. 

2.  Wypracowanie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Kłobuck za 

     2014r. oraz uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłobucka. 

3.  Sprawy różne. 

 

Obecni na posiedzeniu wg.załączonej listy obecności. 

 

 

Ad. 1 

Protokół nr 8/2015  z  posiedzenia Komisji Rewizyjnej  z  dnia  26.05.2015r. został przyjęty 

następująco: 

/Za przyjęciem protokołu było 4 członków, przeciwna była 1 osoba/. 

 

 

 

Ad. 2 

Członkowie Komisji Rewizyjnej omówili część zagadnień związanych z wykonaniem 

budżetu za rok 2014. 

 

Komisja Rewizyjna sporządziła opinię o wykonaniu budżetu Gminy Kłobuck za 2014r. 

/Za pozytywną opinią  głosowały  - 3 osoby:  Urszula Bugaj,  

                                                                                 Adam Nowak,  

                                                                                 Mirosław Strzelczyk 

przeciwnych                                      -  2 osoby:  Aleksander Tokarz, Witold Dominik   

wstrzymujących  się                         -   0/ 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu. 

Komisja Rewizyjna wypracowała uchwałę w sprawie  udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Kłobucka za 2014r. 

/Za  przyjęciem uchwały -  głosowało 3 członków komisji: Urszula Bugaj,  

                                                                                                          Adam Nowak,  

                                                                                                          Mirosław Strzelczyk 

przeciwnych                                      -  2 osoby:  Aleksander Tokarz, Witold Dominik   

wstrzymujących  się                         -   0/ 

 

 

 

 



 

 

Ad. 3 

Komisja wnioskuje o pilne udzielenie odpowiedzi na piśmie Radnego A. Tokarza  z  dnia 

19.05.2015r. i 22.05.2015r.   dotyczące  absolutorium oraz o udzielenie odpowiedzi na 

piśmie Radnego Witolda Dominika – sprawa o sygnaturze OR.1431.42.2015. 

Dyskusja nad powołaniem eksperta do oceny działalności Burmistrza Kłobucka w 

zakresie reprezentowania w Związku Komunalnym Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w 

Częstochowie. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej P.Adam Nowak stwierdził, że posiadane dokumenty 

przez Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej z ostatnich trzech lat działalności Burmistrza 

w Związku Komunalnym ds. Wodociągów  w Częstochowie są wystarczające, aby 

dokonać oceny tej działalności. 

Powołanie eksperta jest bezzasadne i szkoda na ten cel pieniędzy podatników. 

Jeżeli by powstała taka ekspertyza do oceny działalności Burmistrza w Związku, nic 

nowego nie wniesie, bo w posiadanych materiałach jest już ta informacja. 

Z powyższą tezą Przewodniczącego, nie zgodził się Z-ca Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej  Pan A.Tokarz. 

 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej do ustalenia. 

 

Przewodniczący zepsołu kontrolnego P. Aleksander Tokarz przewiduje posiedzenie 

zespołu kontrolnego dotyczące kontroli działalności Burmistrza w Związku Komunalnym 

ds.Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie na III dekadę czerwca br. 

 

 

Protokołowała: 

Urszula Bugaj 


