
 

 

 Projekt 

 

     Protokół Nr 10/2017 

    z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

    przy Radzie Miejskiej w Kłobucku 

        odbytego w dniu 8 sierpnia 2017r. 

 

 

 

 

 Obecni na posiedzeniu wg listy obecności. 

 

 

 Porządek posiedzenia: 

 1.Rozpoczęcie  posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 

 2.Zatwierdzenie porządku obrad Komisji. 

 3.Zatwierdzenie protokołu nr 9/2017 z 27.06.2017r. 

 4.Realizacja zadania p.t.”Sprawy organizacyjne Komisjji Rewizyjnej” wynikającego z planu 

 pracy Komisjji na II półrocze 2017r. 

 5.Rozpatrzenie i procedowanie skargi 

 -analiza treści skargi 

 -wyłonienie i wyszczególniene zarzutów 

 -wysłuchanie zaproszonych osób(godz.10:00) 

 -informacja ws.zgrromadzonych dokumentów i ich analiza 

 -zaplanowanie trybu i działań(czynności) dalszego postępowania wyjaśniającego 

 6.Sprawy różne. 

 7.Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

  

 

 Ad.1 

 Przewodniczący Komisji P. A. Nowak rozpoczął posiedzenie Komisji i przedstawił porządek 

 posiedzenia. 

  

 Ad.2 

 Przewodniczący wprowadził dodatkowy pkt do porządku obrad ( w pkt 5) 

 -powołanie zespołu kontrolnego do kontroli realizacji zadania inwestycyjnego 

 pn”przebudowa drogi gminnej nr 470130S w miejscowości Borowianka” 

 Zmiana została przyjęta jedngłośnie przez członków Komisji. 

 

 Ad.3 

 Protokół Nr 9/2017 z posiedzenia Komisji w dn.2.706.2017 został zatwierdzony 

 jednogłośnie. 

  

 Ad. 4 

 Przewodniczący Komisji P.Adam Nowak omówił sprawy terminowości rozpatrywania 

 skarg, wniosków i petycji oraz kontroli inwestycji. 

  

 

 

 Ad.5 



 Powołano zespół kontrolny do kontroli realizacji zadania inwestycyjnego pn”Przebudowa 

 drogi gminnej nr 470130S – ul. Olszowiec w miejscowości Borowianka” w następującym 

 składzie : 

 -A.Tokarz 

 -W.Dominik 

 -M.Strzelczyk 

 Za powołaniem zespołu kontrolnego w tym składzie głosowali wszyscy członkowie 

 Komisji.  

  

 

 Ad.6 

 Na posiedzenie Komisji przybyły zaproszone osoby-Burmistrz Kłobucka P.Jerzy 

 Zakrzewski,Kierownik GOPS P.Teresa Duraj-Stefańska, Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 P.Danuta Gosławska  oraz strona skarżąca P.Czesław Gizler. 

 Przewodniczący Komisji P.A.Nowak przedstawił pismo z Kancelarii Rady Ministrów , które 

 wpłynęło do Urzędu Gminy w dn. 01.06.2017r wraz ze skargą P.Cz.Gizlera  na Kierownika 

 GOPS i Burmistrza Kłobucka, którą to  skarżący skierował do Pani Premier Beaty Szydło. 

 Przewodniczący przekazał procedowanie skargi P.Aleksandrowi Tokarzowi. 

 P.A.Tokarz poprosił o wyjaśnienia Przwodniczącą Rady Miejskiej, następnie Burmistrza i 

 Kierownika GOPS,goście udzielili również wyczerpujących odpowiedzi na zadawane 

 pytania. 

 Członkowie Komisji nie uzyskali konkretnych  wyjaśnień strony skarżącej. 

  

  

 Ad.7 

  Termn rozpoczęcia kontroli ustalono na dzień 22.08.2017 godz. 14:15 

 

 

 

 Ad.8 

 Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

 

 Protokołowała: 

 Urszula Bugaj  

  

 


