
    P R O T O K Ó Ł  nr 1 

    Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

   Odbytego w dniu 8 stycznia 2015 roku  

 

   Komisja w składzie wg.  zał. listy obecności  

   Ponadto udział w posiedzeniu Komisji wzięli:  

   Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk  

   Wiceprzewodniczący Rady Jan Rzepczyński 

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Henryk Grycz, 

który powitał członków Komisji oraz zaproszone osoby . 

Tematem posiedzenia to propozycje do planu pracy komisji na rok 

2015 ,który to plan pracy po zatwierdzeniu przez Radę Miasta i Gminy będzie  

podstawą do pracy komisji . 

Wiemy ,że komisja Rewizyjna rządzi się innymi przepisami, gdyż jest 

komisją kontrolną i zadania z tego wynikające też maja szeroki zakres pracy.   

 Zdajemy sobie sprawę , że członkami komisji są osoby ,które w tym 

składzie zaczynają  pracę po raz pierwszy tak, że pozwoliłem sobie jako 

Przewodniczący Komisji dostarczyć członkom komisji plany tej komisji ,która 

pracowała w poprzedniej kadencji Rady, ażeby można było skorzystać z 

doświadczenia poprzedników w tej pracy ,jak również podać do tego planu na 

ten rok swoje propozycje .    

Radny Roman Ratajczak – w poprzedniej Kadencji Rady byłem 

radnym ale jak Pan Przewodniczący słusznie zauważył nie pracowałem nie  w 

tej komisji . 

Jestem również zwolennikiem tego ażeby skorzystać z doświadczenia 

poprzedników ,gdyż jak wiem praca poprzedniej komisji rewizyjnej była 

dobrze oceniana . 

Kontrolna rola komisji Rewizyjnej to kontrola wykonania zadań przez 

poszczególne jednostki organizacyjne gmin w tym również sołectw a w 

szczególności wykonania zadań inwestycyjnych wykonanych w ramach 

budżetu  gminy oraz dotacji unijnych.  

Przewodniczący Komisji Henryk Grycz – zgadzam się z kolegą 

Ratajczakiem co do celowości ujęcia poszczególnych  tematów   do planu 

pracy komisji .  



Tematy proponuję ująć poszczególnymi kwartami tak ażebyśmy przy 

dokonywaniu kontroli mieli pełny obraz wykonania zadań ujętych w 

budżecie. 

W proponowanym planie pracy komisja powinna znaleźć się kontrola 

wykonania budżetu za poprzedni rok co wiąże się z udzieleniem absolutorium 

Burmistrzowi , oraz następujące tematy  

kontrola bieżąca wykonania budżetu, 

 kontrola sołectw i wykonania funduszu sołeckiego , 

rozliczenie dotacji dla spółek  wodnych, 

 kontrola realizacji zaplanowanych i wykonywanych inwestycji i remontów , 

kontrola stanu budynków szkolnych i przedszkolnych oraz inne bieżące zadania 

mające wpływa na realizacje wykonania budżetu.     

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – zgadzam się w pełni ,że rola komisji 

Rewizyjnej to kontrola zadań i w pełni akceptuję® propozycje do planu pracy komisji 

,gdyż trudno w pierwszym roku kadencji rady zając się wszystkimi kontrolami . 

Dla realizacji wykonania budżetu te zaplanowane zadania pozwolą komisji na ocenę 

wykonania ich zgodnie z budżetem . 

Wszyscy członkowie Komisji zaakceptowali propozycje dla planu pracy na rok 2015 

,który będzie zatwierdzany uchwałą na najbliższej Sesji . 

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone ,przy czym Przewodniczący Komisji 

podziękował wszystkim za udział. 

Protokolant      Przewodniczący Komisji  

Stefania Gagat      Henryk Grycz     

 

 

 


