
Protokół z posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu 03-01-2017 roku 

 

 

Pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Łagoda przedstawił członkom plan pracy 

dzisiejszego posiedzenia, który jest następujący: 

 

1. Przyjęcie planu pracy komisji na 2017 rok; 

2. Sprawy bieżące; 

 

 

Plan pracy dzisiejszego posiedzenia członkowie podjęli JEDNOGŁOŚNIE / 4 członków/. 

 

Ad. 1. 

 

Pan przewodniczący przedstawił proponowany plan pracy komisji na 2017 rok. 

Pani Anna Szczepańska zapytała o punkt dot. kontroli subwencji oświatowej i dotacji z budżetu 

gminy Zawonia dla szkoły w Czeszowie. 

Pan przewodniczący poinformował o celowości tego punktu podczas realizacji nowego planu 

pracy komisji. 

Pani Beata Kowalska zwróciła uwagę na fakt , iż dotacja jest uwarunkowana od prawnych 

wymogów, która to działa na podstawie ustawy.  

Pani Anna Szczepańska zaproponowała żeby wykreślić w/w punkt dot. kontroli dotacji szkolnej 

a w zamian tego dodać między innymi: 

 Kontrolę sprawozdania z pomocy społecznej w gminie za 2016 rok, realizacja wszystkich 

świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz programu 500+. Nigdy komisja nie 

kontrolowała pracy GOPS-u więc dlatego wg Pani radnej warto jest to zrobić. 

Radni podjęli dyskusję w tej kwestii. 

Pani Anna Szczepańska złożyła wniosek o rozszerzenie o dodatkowy punkt do planu pracy 

Komisji Rewizyjnej o: 

Wprowadzenie do planu pracy kontroli sprawozdania z pomocy społecznej w Urzędzie Gminy 

Zawonia za 2016 rok oraz realizacja świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz 

programu 500+. 

 

Głosowanie: 

1 – głos za wnioskiem, 1 – głos przeciw, 2- głosy wstrzymujące się; 

 

Pani Anna Szczepańska złożyła drugi wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu w planie 

pracy komisji o kontrolę rocznego sprawozdania  GOK-u z wykonania planu finansowego 

jednostki za 2016 roku plus świetlice wiejskie.  

 

Głosowanie: 

2 – głosy za wnioskiem, 2 – głosy wstrzymujące się; 

 

Pan przewodniczący złożył wniosek dot. zostawienia kontroli dotacji z budżetu gminy 

Zawonia dla OSP za 2016 rok 

 

Głosowanie: 

2 – głosy za zostawieniem, 2 – głosy wstrzymujące się; 

 



Pan przewodniczący złożył drugi wniosek za pozostawieniem w planie pracy komisji kontroli 

dot. subwencji i dotacji dla szkoły w Czeszowie  

 

Głosowanie: 

2 – głosy za zostawieniem, 2 – głosy przeciw; 

 

Pani Beata Kowalska zgłosiła wniosek o dopisanie dodatkowego punktu do planu pracy 

komisji o skontrolowanie brakujących umów cywilno-prawnych podpisywane w 2015 i 2016 

roku. ( Jak te umowy są numerowane, dlaczego są niewłaściwie numerowane, jest brak wielu 

umów, jak wygląda obieg dokumentów w urzędzie, na jakie kwoty są te brakujące umowy ). 

 

Głosowanie: 

1 – głos za wnioskiem, 3 – głosy wstrzymujące się; 

 

Pani Beata Kowalska zgłosiła drugi wniosek dot. kontroli zasobów mieszkaniowych 

zarządzanych przez  ZP ZOZ pod kątem legalności, gospodarności, podpisanych umów 

wynajmowanych lokali, czy najemcy posiadają tytuł prawny do innego lokalu, jaki jest status 

tych mieszkań, czy zasadne jest wynajmowanie tych lokali. 

 

Głosowanie: 

1 – głos za wnioskiem, 1 – głos przeciw, 2 – glosy wstrzymujące się; 

 

Pani Beata Kowalska zgłosiła trzeci wniosek dot. kontroli świadczeń pomocy społecznej 

udzielanych prze GOPS mieszkańcom gminy Zawonia. Poznanie zasad na jakich te 

świadczenia są przyznawane, jakie kryteria są brane pod uwagę. 

 

Głosowanie: 

3 – głosy za wnioskiem, 1 – głos wstrzymujący się; 

 

Pani Anna Szczepańska złożyła wniosek o usunięcie z planu pracy komisji punktu 

dotyczącego kontroli wydatków związanych z  utrzymaniem dróg. 

 

Głosowanie: 

1 – głos za wnioskiem, 3 – głosy wstrzymujące się; 

 

Pani Beata Kowalska zgłosiła czwarty wniosek dot. kontroli udzielania i rozliczania dotacji na 

rehabilitację z wyłączeniem Pana przewodniczącego Łukasza Łagody. 

 

Głosowanie: 

1 – głos za wnioskiem, 3 – głosy wstrzymujące się; 

 

Radni poruszyli kwestię miesięcy, w którym najlepiej jest robić poszczególne kontrole, 

sprawy wywozu nieczystości oraz regulaminu, który to dotyczy gospodarowania odpadami 

komunalnymi w gminie Zawonia. 

 

Pan przewodniczący zgłosił wniosek o  przyjęcie punktu dot. przeprowadzeniem analizy i 

oceny funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. 

 

Głosowanie: 

1 – głos za wnioskiem, 1 – głos przeciw, 2 – głosy wstrzymujące się; 



 

Pan Krzysztof Bałuk przeczytał w całości już poprawiony plan pracy Komisji Rewizyjnej na 

2017 rok, po czym członkowie poddali plan pracy pod głosowanie: 

Głosowanie: 

Jednogłośnie przyjęty plan pracy. 

 

Ad. 2.  

 

/ Z sali wyszedł Pan Krzysztof Bałuk /. 

 

Pan Lesiński: Czy komisja ma zamiar wykonać swój statutowy obowiązek, a więc 

sprawowania kontroli nad wykonaniem uchwał? Wszystkie komisje mają swój obowiązek 

statutowy kontrolowania wykonania uchwał w zakresie ich kompetencji, ani jednego punktu 

nie widzę kontroli uchwalanych uchwał. Czy komisja ma w planach kontrolowanie jak 

wykonywane są uchwały podejmowane przez radę ? 

Pan przewodniczący poinformował Pana Lesińskiego, iż w 2017 roku nie ma komisja w 

planach takiego punktu, poinstruował również o dokończeniu i uzupełnieniu protokołu 

kontroli dot. II Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego oraz dokończenie kontroli umów do 

30 tyś. euro.  

 

 

Protokołowała                                                                    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 

Joanna Uchańska                                                                         Łukasz Łagoda 

   

 

    

 

 


