
 

 

                                                                   Protokół Nr 10/2015 

                             z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku  

                                                         z dnia 17.06.2015r. 

 

 

 

Obecni na posiedzeniu wg.załączonej listy obecności. 

 

Proponowany porządek Komisji: 

1. Zatwierdzenie protokołu Nr 9/2015  z  dnia  01.06.2015r. 

2.  Propozycje   planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015r. 

3. Sprawy  różne. 

 

  

 

Ad. 1 

Protokół nr 9/2015  z  dnia  01.06.2015r.   z   posiedzenia Komisji Rewizyjnej   został 

zatwierdzony  jednogłośnie. 

 

 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej P. Adam Nowak przedstawił plan pracy Komisji 

Rewizyjnej na II półrocze 2015r.  (plan pracy w załączeniu). 

Plan pracy został zatwierdzony przez członków komisji jednogłośnie. 

 

 

Ad. 3 

P.A.Tokarz przedstawił swoją propozycję – kontrolę w  Zarządzie Dróg i Gosposarki 

Komunalnej w Kłobucku. 

Na wniosek Z-cy Przewodniczącego P.A.Tokarza  z dnia 17.06.2015r. Komisja zwraca  się    

do Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej  o  udzielenie  pisemnej 

odpowiedzi   we wskazanym  we wniosku zakresie   w ciągu 30 dni od dnia wpływu. 

 

Przewodniczący komisji przedstawił uchwałę Nr 4200/VI/118/2015  VI Składu 

Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  z  dnia 08.06.2015r.  w  

sprawie zaopiniowania  wniosku Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Kłobucku. 

§ 1 uchwały  mówi  o  wydaniu  pozytywnej  opinii  o wniosku  Komisji Rewizyjnej  Rady  

Miejskiej  w  Kłobucku  w sprawie udzielenia  Burmistrzowi  Kłobucka  absolutorium za 

2014r. 

 

Przewodnicząchy  Komisji  P.A.Nowak  zapoznał  członków  Komisji  Rewizyjnej  z  

pismem  Państwowej  Komisji Wyborczej z dnia 11.06.2015r. w sprawie Referendum 

Ogólnokrajowego. 

 



 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Protokołowała: 

Urszula Bugaj 

 

 

 



                                                                                                        Kłobuck, 17 czerwca 2015 r. 

Aleksander Tokarz 

Radny Rady Miejskiej  

w Kłobucku 

 

                                                                    Komisja Rewizyjna 

                                                                       Rady Miejskiej 

                                                                          w Kłobucku 

 

 

                                                      WNIOSEK 

 
    Niniejszym  pismem  wnoszę  o ujęcie  w  planie  pracy  Komisji  Rewizyjnej  na II 

półrocze  2015 r.  następującego  zadania: 

 

1.Kontrola jednostki budżetowej Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w zakresie 

ustalenia i sprawdzenia: 

 

a) metodyki nadzorowania i zarządzania jednostką (planowania, organizowania, 

kierowania i kontrolowania) w rozumieniu właściwego statutu, 

 

b) adekwatności przekazanych środków finansowych z lat 2013-2014 do rzeczywistych 

potrzeb wynikających ze składanych zapotrzebowań, 

 

c) adekwatności przekazanych środków finansowych do rzeczywistych kosztów 

wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonych przeglądów 

technicznych na  obiektach mostowych i drogach gminnych, 

 

d) polityki mieszkaniowej gminy w zakresie zaspakajania zapotrzebowania na mieszkania 

socjalne pod kątem mieszkańców oczekujących na przydział lokali i potrzeb wynikających 

z wyroków eksmisyjnych, 

 

e) adekwatności możliwości finansowych jednostki budżetowej do utrzymania 

istniejących zasobów mieszkaniowych gminy w stanie technicznym zgodnym z prawem, 

 

f) zgodności z prawem zadań wynikających z harmonogramu prac jednostki oraz innych 

zadań zleconych przez organy gminy lub powierzonych w drodze umów pod kątek 

ewentualnej działalności wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności 

publicznej. 

                                                                                  Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 

                                                                                                    Aleksander Tokarz 



 

                                                           PLAN  PRACY 

                                Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015r. 

 

Lp. Program posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej 

Data posiedzenia UWAGI 

1 Prawidłowość wykonania inwestycji: 

-ocena  poprawności  pełnienia  nadzoru 

  inwestycyjnego , 

-stwierdzenie zgodności z prawem odbioru 

  zrealizowanej inwestycji, 

-ustalenia czy odbioru dokonały osoby 

 umocowane, 

-ustalenie postępowania w przypadku 

  niewłaściwej lub nieterminowej realizacji 

  inwestycji  - kanalizacja sanitarna Kamyk, 

  Biała (w szczególności dochodzenie 

  odsetek, kar umownych, wykorzystanie 

  prawa do rękojmi lub gwarancji) 

 

 

 

lipiec     2015r. 

sierpień  2015r. 

Analizy dokonuje 

Zespół Kontrolny 

Komisji Rewizyjnej 

2 Analiza przyjęć i zwolnień z pracy w 

jednostkach oświatowych gminy od roku 

2012 – 2015. 

 

Kontrola wybranych jednostek 

oświatowych (szkoły, przedszkola) 

wykonanie działań oszczędnościowych 

wskazywanych przez  Burmistrza i 

Dyrektora ZEAOS 

 

Wypełnianie funkcji kierowniczych przez 

dyrektorów szkół i przedszkoli w zakresie 

gospodarności finansowej 

 

 

wrzesień 2015r. 

październik 2015r. 

listopad 2015r. 

Zaproszone osoby: 

 

-Burmistrz Kłobucka, 

-Dyrektor ZEAOS, 

-Dyrektorzy jednostek 

  oświatowych 

3 Opracowanie sprawozdania z pracy 

Komisji Rewizyjnej za 2015r. 

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na I 

półrocze 2016r. 

 

Grudzień 2015r. 

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej 

 


