
 Projekt 

 

     Protokół Nr 8/2018 

    z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

    przy Radzie Miejskiej w Kłobucku 

        odbytego w dniu 05.10. 2018r. 
 

 

 Obecni na posiedzeniu wg listy obecności. 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 

2.Zatwierdzenie porządku obrad Komisji. 

3.Zatwierdzenie protokołu nr 7/2018 z dnia 17.07.2018r. 

4.Zapoznanie Komisji z wynikami kontroli Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku 

dot.przestrzegania kryteriów legalności, celowości, rzetelności i gospodarności w 

zakresie działalności statutowej a w szczególności w organizowaniu i 

współorganizowaniu przedsięwzięć ujętych w Statucie w § 6 ust1 lit.h oraz lit.m za 

okres 2014-2018(podjecie uchwały w tym zakresie). 

5.Przyjęcie wniosków pokontrolnych. 

6.Zapoznanie Komisji z pismem mieszkanki Kłobucka z dnia 29.08.2018r w sprawie 

zamiany lokalu mieszkalnego. Rozpatrzenie kwestii podnoszonych w powyższym 

piśmie. 

7.Sprawy różne. 

8.Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 

 

Ad.1 

Przewodniczący Komisji P. A. Nowak rozpoczął posiedzenie Komisji  o godz.14:30 i 

przedstawił porządek posiedzenia. 

  

Ad.2 

Porządek posiedzenia został zatwierdzony przez wszystkich członków  Komisji 

jednogłośnie. 

 

Ad.3 

Przewodniczący Komisji A.Nowak  przedstawił Protokół Nr 7/2018 z posiedzenia 

Komisji w dn.17.07.2018r. 

Protokół został zatwierdzony w głosowaniu  przez wszystkich członków Komisji . 

  

Ad. 4 

Przewodniczący Komisji  zespołu kontrolnego kontroli MOK w Kłobucku   

P.A.Tokarz wyjaśnił przebieg kontroli. 

Kontrola nie rozpoczęła się w planowanym terminie tj.03sierpnia 2018r  z powodu 

urlopu Dyrektora MOK  o czym poinformowany został Przewodniczący Komisji 



Rewizyjnej P,A.Nowak(pismo z dn.26.07.2018 podpisane przez Dyrektora MOK 

P.Olgę Skwarę). 

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku w dziale III§5 

ust4 mówi o tym,że w czasie nieobecności Dyrektora kompetencje określone w ust 2 

wykonuje osoba go zastępująca na podstawie udzielonego imiennego 

pełnomocnictwa. 

Kolejne pismo kierowane przez Dyrektora MOK z dn.24.08.2018 do Burmistrza 

Kłobucka wnosi o uzgodnienie z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej terminu 

rozpoczęcia przedmiotowej kontroli oraz zobowiązanie Komisji Rewizyjnej do 

poinformowania o w/w terminie Dyrektora kontrolowanej jednostki na przynajmniej 

14 dni przed jej rozpoczęciem. 

W związku z powyższym zespół kontrolny część dokumentów do kontroli uzyskał w 

dniu 31 sierpnia, część w dniu 28 września 2018r, kolejne materiały w dniu 

dzisiejszym tj.05.10.2018r. 

 

Zespół kontrolny przedstawił wydatki na organizację Dni Kłobucka w latach 2014-

2018. 

 

   

Ad. 5. 

Z  przyczyn obiektywnych, kontrola nie została zakończona. 

 

Ad.6 

 

Na posiedzenie Komisji został zaproszony P.K.Chamarowski Dyrektor ZD iGK i 

pracownik ZDIGK P.Ewa Kamińska oraz mieszkanka Kłobucka ,która złożyła pismo 

o zamianę mieszkania socjalnego na komunalne. 

Pracownicy ZDIGK złożyli wyjaśnenia w sprawie pisma mieszkanki zainteresowanej 

zamianą mieszkania socjalnego na komunalne. 

Mieszkanie komunalne zostało zwolnione przez byłego lokatora w dn.18.09.2018r. 

W chwili obecnej sprawa jest na etapie kompletowania wniosków od osób, które 

złożyły pisma o zamianę lokali mieszkalnych. 

Wnioski o przydział mieszkań rozpatruje komisja mieszkaniowa powołana przez 

Burmistrza Kłobucka. 

 

 

Radny A.Tokarz wnioskuje o złożenie wyjaśnień przez Dyrektora 

K.Chamarowskiego czy komisja mieszkaniowa zbiera się na posiedzeniach w 

terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku do ZDiGK , zgodnie z 

regulaminem, na najbliższej Sesji Rady Miejskiej . 

 

 

Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie pomocy zainteresowanej do 

odpowiednich służb odpowiedzialnych za przydział mieszkań. 

 



Ad.7 

Dyskusja na temat przepisów obowiązujących przy podziale mieszkań socjalnych i 

komunalnych. 

 

Ad.8 

Posiedzenie Komisji zakończono o godz.16:30. 

 

 

 
Protokołowała: 

Urszula Bugaj 

  

 


