
Projekt
Protokół Nr 1/2018

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
przy Radzie Miejskiej w Kłobucku
    odbytego w dniu 30.01.2018r

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
2.  Zatwierdzenie porządku obrad Komisji.
3. Zatwierdzenie protokołu nr 16/2017 z  12.12.2017r.
4. Zapoznanie Komisji ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej  Rady  

                Miejskiej za okres od 01.01.2017r do 31.12.2017.
5. Procedowanie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w 

                Kłobucku.
6. Wypracowanie projektu uczwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
7. Zapoznanie Komisji z odpowiedzią na pismo o znaku RM.0012.4.001.2018 z dnia 
    03.01.2018r dotyczące prośby uszczegółowienia na czym polega zastrzeżenie

                wyrażone zapisem „rozszerzony przedmiot i zakres kontroli”
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Ad.1
Przewodniczący Komisji P. A. Nowak rozpoczął posiedzenie Komisji o godz.8:00 i 
przedstawił porządek  posiedzenia.

Ad.2
Porządek posiedzenia został  zatwierdzony jednogłośnie.

Ad.3
Protokół nr 16/2017 z dnia 12.12.2017 został zatwierdzony  jednogłośnie przez

            członków Komisji Rewizyjnej.

Ad.4
Przewodniczący Komisji P.A.Nowak przedstawił  sprawozdanie z  działalności

            Komisji  Rewizyjnej za okres od 01.01.2017r do 31.12.2017r. 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie przez wszystkich członków Komisji.



Ad.5
Przewodniczący Komisji P.A.Nowak zarządził głosowanie w sprawie zmiany

            porządku  obrad z uwagi na procedowanie skargi ustalonej  na godz. 10:30.
Za zmianą porządku obrad byli wszyscy członkowie Komisji,  pkt 7 przeniesiono  

           do pkt 5,  pkt 5 jest pkt 6, a pkt 6 jest pkt 7.
 

           Komisja  Rewizyjna   przeanalizowała  odpowiedź  na  pismo o znaku  
RM.0012.4.001.2018  z  dnia  03.01.2018r.   dotyczące  prośby  uszczegółowienia  na  czym  
polega  zastrzeżenie  wyrażone  zapisem  "rozszerzony  przedmiot  i  zakres  kontroli" zadania
inwestycyjnego  pn.: Przebudowa  drogi  gminnej  nr  470130S  ul. Olszowiec  na  odcinku  
od  ul. Tartakowej  do  rozwiedlenia  ul. Olszowiec  wraz  z  budową  kanalizacji  
deszczowej  i  oświetlenia  drogowego  w  miejscowości  Borowianka  (plan  pracy  Komisji
Rewizyjnej  na  II półrocze 2017r.).

Protokół  pokontrolny  Komisja  przesłała  w  dniu 13.12.2017r.  zgodnie  z  § 52  pkt 4  
Statutu  Gminy.   Jednostce  kontrolowanej  i  Burmistrzowi  służy  prawo  złożenia   
wyjaśnień  w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  protokołu  pokontrolnego
§ 52  pkt 5 Statutu  Gminy, Uchwała Nr 291/XXX/2017  Rady  Miejskiej  w  Kłobucku  z  
dnia  21.03.2017r.  Rozdział  4  Komisja Rewizyjna.

Komisja  Rewizyjna  na   posiedzeniu  w  dniu  30 stycznia 2018r.  po  zapoznaniu  się  z  
w/w   odpowiedzią   z  uwagi  na  brak  możliwości  uzyskania  pomocy  prawnej  i  
zrozumiałej  wykładni   prawnej  w  tym  temacie, zgodnie  z §  51  pkt 2 Statutu gminy  
zajęła  stanowisko, że  na  Sesji  Rady  Miejskiej  poda  do  wiadomości  Rady  wnioski  i  
propozycje  do  informacji  i  rozważenia  przez  Burmistrza  Kłobucka.   

            Ad.6
Na posiedzenie Komisji została zaproszona  Kierownik GOPS P.T. Duraj-Stefańska, 
nie zgłosił się skarżący.
Kierownik GOPSu złożyła obszerne wyjaśnienia.
Przewodniczący Komisji przedstawił uzasadnienie do skargi, członkowie Komisji 
wprowadzili drobne korekty, które zostały jednogłośnie przyjęte.

Ad 7.
  Komisja   wypracowała  uchwałę wraz   z  uzasadnieniem  w sprawie skargi, 
-za uznaniem skargi za bezzasadną głosowało -  4 członków Komisji
-wstrzymał się 1 członek Komisji - A.Tokarz



           Ad 8.
Brak  dyskusji  w  sprawach  różnych. 

Ad.9
Na tym posiedzenie Komisji zakończono o godz.10:50. 

Protokołowała:
Urszula Bugaj


