
Projekt                                                  Protokół Nr 15/2015
                   z posiedzenia Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miejskiej w Kłobucku
                                                                z dnia 17.12.2015r.

Obecni na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wg. listy obecności:

Proponowany porządek obrad:

1.Zatwierdzenie protokołu Nr 14/2015 z dnia 25.11.2015r.
2.Przyjęcie wniosków pokontrolnych  wypracowanych przez Komisję Rewizyjną 
ZEAOS – kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem pracy komisji Rewizyjnej na II 
półrocze 2015r.
3.Podsumowanie dotychczasowych wyników kontroli inwestycji kanalizacji sanitarnej na 
terenie miejscowości Biała-Kamyk-Libidza.
Zaproszenie P.Piotra Leszczyniak – samodzielne stanowisko ds. rozliczenia projektu 
uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck.
4.Projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016r. /wnioski/
5.Sprawy różne.

Zmiana porządku posiedzenia:
pkt 3 przesunięto do pkt 1 z uwagi na obecność na posiedzeniu Skarbnika Gminy Kłobuck
- P. Katarzyny Jagusiak i Inspektora Wydziału Finansowego – P. Katarzyny Trzepizur.
Punkt 1 jest pkt 3.

Ad.1
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej P.A.Tokarz zadał Pani Skarbnik szereg pytań z 
zakresu wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych.
P.Skarbnik udzieliła obszernej odpowiedzi w tym temacie.
P. A.Tokarz poprosił o pisemne przedstawienie korekt w formie tabel i opisów.
Na posiedzenie komisji nie przybył P.Leszczyniak.
W dniu 16.12.2015r. P.  A.Nowak i P.  A.Tokarz wysłuchali informacji P.Leszczyniaka w 
sprawach:
-zgłoszenie do Prokuratury w sprawie nieprawidłowości wykonania zadań przez 
Inspektora Nadzoru inwestycji kanalizacji.
Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa.
-przesunięcia terminu do osiągnięcia efektu ekologicznego.
-czy odbywały się szkolenia w sprawie rozliczenia projektu unijnego
/odbywały się takie szkolenia).



Ad.2
Przewodniczący zespołu kontrolnego w ZEAOS     P.W.Dominik przedstawił końcowy 
protokół z kontroli w tej jednostce (protokół w załączeniu).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej P.Adam Nowak poinformował o zakończeniu 
kontroli w ZEAOS oraz kontroli inwestycji kanalizacji.

Ad.3
Protokół Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji z dn. 25.11.2015r. został przyjety jednogłośnie.

Ad.4
Komisja ustaliła plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016r.
Plan pracy został zaakceptowany przez wszystkich członków (w załączeniu do 
protokołu).

Ad.5
Sprawy różne.

Spraw różnych nie było

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Urszula Bugaj



                                                         PLAN  PRACY
                             KOMISJI  REWIZYJNEJ  RADY  MIEJSKIEJ
                                                       W  KŁOBUCKU
                                                na  I-sze  półrocze 2016 rok

Lp. Program  posiedzenia Komisji Rewizyjnej Data posiedzenia U w a g i

 1. Sporządzenie sprawozdania z prac Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku za okres
2015 roku

Styczeń 2016r. Przewodniczący
komisji

 2. Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego
na publicznych drogach gminnych poprzez 
właściwe ich utrzymanie oraz zachowanie 
porządku i czystości.
1/ Stan zarządzanej sieci dróg gminnych, 
planowanie i wydatkowanie na zadania 
związane z utrzymaniem dróg.
2/ Prowadzenie ewidencji dróg i sporządzanie 
informacji ich dotyczących.
3/ Prowadzenie kontroli okresowych dróg i 
obiektów mostowych oraz kwalifikacje osób je 
przeprowadzających.

Luty 2016r.
Marzec 2016r.
Kwiecień 2016r.

      Komisja 
Rewizyjna R.M

3. Ocena wykonania Budżetu za 2015 rok -
Absolutorium

Maj 2015r.       Komisja 
Rewizyjna R.M.

 4. Sporządzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej 
na II półrocze 2016r.

Czerwiec 2016r.       Komisja 
Rewizyjna R.M.


