
Projekt

Protokół Nr 8/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
przy Radzie Miejskiej w Kłobucku
    odbytego w dniu 09.06.2017r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności.

Porządek posiedzenia:
1.Rozpoczęcie  posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
2.Zatwierdzenie porządku obrad Komisji.
3.Zatwierdzenie protokołu nr 7/2017 z 30.05.2017r.
4.Rozpatrzenie i procedowanie skargi – ok.godz.8:30
5.Podjęcie uchwały dot. rozstrzygnięcia skargi. 
6.Przyjęcie opinii o wykonaniu budżetu za 2016r przez Komisję Rewizyjną.
7.Podjęcie prze Komisję Rewizyjną uchwały o udzieleniu absolutorium za 2016r.
8.Przyjęcie wniosków pokontrolnych (protokołu) z przeprowadzonej kontroli rozpatrywania 
skarg i wniosków mieszkańców do Burmistrza Kłobucka(głosowanie).
9.Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Przewodniczący Komisji P. A. Nowak rozpoczął posiedzenie Komisji i przedstawił porządek
posiedzenia.

Ad.2
Porządek posiedzenia został zatwierdzony jednogłośnie

Ad.3
Protokół Nr 7/2017 z posiedzenia Komisji w dn.30.05.2017 został zatwierdzony 
jednogłośnie.

Ad. 4
O godz. 8:30 rozpoczęło się procedowanie skargi na Burmistrza Kłobucka.  
Obecny na posiedzeniu  Burmistrz Kłobucka P.Jerzy Zakrzewski odpowiadał na zadawane 
przez członków Komisji pytania związane ze skargą.

 Na posiedzenie nie przybyła zaproszona strona skarżąca. 

Ad.5
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej P.Adam Nowak  zarządził głosowanie w  sprawie 
rozstrzygnięcia przedmiotu skargi
za uznaniem skargi za bezzasadną głosowało 5 członków Komisji.



Podjęto uchwałę dotyczącą rozstrzygnięcia skargi jako bezzasadna. 

Ad.6
Zaproszona na posiedzenie Komisji Skarbnik Gminy P.Katarzyna Jagusiak odpowiadała na 
pytania radnego Witolda Dominika , dotyczące wykonania budżetu.

Prezewodniczący Komisji P.Adam Nowak przedstawił opinie Komisji o wykonaniu budżetu 
za 2016rok, następnie zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia opinii 

za przyjęciem opinii głosowało 3 członków Komisji – A.Nowak
                M.Strzelczyk

     U.Bugaj
przeciwnych  głosów   - 0
wstrzymujących się było 2 członków Komisji  - W.Dominik

        A.Tokarz

Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu.

   
Ad.7
Komisja Rewizyjna wypracowała uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Kłobucka za 2016 rok.

Za przyjęcie uchwały głosowało 3 członków Komisji – A.Nowak
                 M.Strzelczyk
                 U.Bugaj

Przeciwnych głosów nie było

Wstrzymujących było 2 członków Komisji   - W.Dominik  
                           A.Tokarz

Ad.8
P.Aleksander Tokarz przewodniczący zespołu kontrolnego Kontroli rozpatrywania skarg i 
wniosków mieszkańców do Burmistrza Kłobucka przedstawił protokół z przeprowadzonej 
kontroli i zarządził głosowanie, 
za przyjęciem protokołu wraz z wnioskami pokontrolnymi głosowali wszyscy członkowie 
Komisji  jednogłośnie.
Ad.9
Na tym posiedzenie zakończono o godz10:30, następne posiedzenie Komisji ustalono na 
dzień 27.06.2017 na godz. 8:30.

Protokołowała:
Urszula Bugaj


