
 

 

Projekt                                                    Protokół Nr 6/2016 

                                                 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

                                                przy Radzie Miejskiej w Kłobucku 

                                                              z dnia  31.05.2016r. 

 

 

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności. 

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Zatwierdzenie  protokołu  Nr 5/2016  z  dnia   17.05.2016r.     

2. Wszczęcie postępowania w/s  wyjaśnienia  skargi  zwolnienia  z  pracy  instruktora 

     ds. upowszechnianiania teatru  w  MOK  w  Kłobucku. 

3. Wypracowanie  przez Komisję  Rewizyjną  opinii  o wykonaniu  budżetu  Gminy 

    Kłobuck  za  2015r. 

4. Sprawy  różne. 

   

        

Ad.1 

      Protokół Nr 5/2016  z  dnia  17.05.2016r.   został  przyjęty   jednogłośnie. 

 

Ad.2 

      Na  posiedzenie Komisji  została zaproszona  Dyrektor  MOK  w  Kłobucku  Pani Olga 

Skwara  w celu złożenia wyjaśnień   w  związku  ze  złożoną  skargą  (petycją)  przez  

mieszkańców. 

      Na posiedzenie została  zaproszona osoba  reprezentująca  podmiot  oraz   osoba, której  

sprawa dotyczy. 

      Osoby te mimo, iż potwierdziły odbiór zawiadomienia, nie  przybyły na posiedzenie 

komisji. 

      Radny  Pan   Witold  Dominik  zgłosił  wyłączenie  jego  osoby  z   dyskusji  ws. skargi  z  

uwagi  na  swój  podpis  pod skargą, jest   stroną w postępowaniu. 

      Dyrektor MOK P.Olga Skwara odpowiadała na pytania radnych  oraz  złożyła wyjaśnienia  

      na  pytania  zawarte  w  piśmie  RM.0012.4.006.2016  przewodniczącego  Komisji  

Rewizyjnej P.A.Nowaka  z  dnia  23.05.2016r. 

      Ponadto P.A.Nowak  przedstawił  opinię  prawną  w  sprawie  złożonej skargi. 

      Radny A.Tokarz  zaproponował  przesunięcie terminu  rozpatrzenia skargi. 

      Przewodniczący  Komisji  P.A.Nowak  zarządził  głosowanie  w sprawie przesunięcia 

terminu  rozpatrzenia skargi. 

      /Za  - głosowała 1 osoba  ,  przeciwnych – 3 osoby  ,  wstrzymujących się – 0/ 

       

      Następnie  odbyło się głosowanie w sprawie  zasadności  skargi: 

      - 1 członek komisji uznał skargę za zasadną; 

      - 3 członków komisji uznało skargę za bezzasadną.  

 

 



 

 

      Ad.3 

      W  posiedzeniu Komisji  uczestniczyli  P. Burmistrz  oraz P.Skarbnik. 

      Członkowie Komisji zadawali  pytania  w  związku  z  zagadnieniami  do oceny  budżetu, 

na co otrzymali  wyjaśnienia  od P.Skarbnik  i P.Burmistrza. 

 

      Komisja  wypracowała opinię  o  wykonaniu  budżetu  Gminy  Kłobuck za 2015 rok  oraz 

uchwałę  w sprawie  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłobucka  za rok 2015. 

       

      Głosowanie   opinii  oraz  uchwały  obędzie się   na  kolejnym  posiedzeniu  Komisji, 

którego  termin  ustalono  na  dzień  07 czerwca 2016r.  (wtorek)  godz. 15:00. 

 

 

      Ad.4 

      Spraw  różnych  nie  było. 

 

 

 

      Protokołowała: 

      Bugaj Urszula 

      
  


