PROTOKÓŁ Nr 1/15
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 16 stycznia 2015 roku
Lista obecności członków Komisji w załączeniu.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 16 stycznia 2015 roku o godz. 16 00 otworzył z
upoważnienia Przewodniczącego Rady, Z-ca Przewodniczącego Andrzej Zieliński. Powitał
zgromadzonych i odczytał porządek posiedzenia przesłany w materiałach. Uwag do
zaproponowanego porządku nie było, zatem Komisja przystąpiła do realizacji nw. porządku
obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia
Przedstawienie porządku posiedzenia
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji
Wolne wnioski
Zamkniecie obrad.

Ad.3
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji.
W pierwszej kolejności Komisja przystąpiła do wyboru Przewodniczącego Komisji.
Z-ca Przewodniczącego Rady A. Zieliński poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcje
Przewodniczącego Komisji.
Radny Zbigniew Gałązka zgłosił kandydaturę radnego Piotra Kusyka.
Radny Piotr Kusyk wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady zamknął listę
kandydatów i rozpoczął procedurę głosowania .
W głosowaniu jawnym Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Piotr Kusyk,
który otrzymał 6 głosów „za” i 0 głosów „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się ” również
nie było.
Radny Piotr Kusyk nie brał udziału w głosowaniu.
Po wyborze Przewodniczącego Komisji, Wiceprzewodniczącym Rady pogratulował nowo
wybranemu Przewodniczącemu Komisji i przekazał mu dalsze prowadzenie obrad.
Przewodniczący Komisji P. Kusyk przystąpił realizacji dalszej części pkt. 3, tj. wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji. Poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję
Wiceprzewodniczącego Komisji.

Radna M. Kozak zgłosiła kandydaturę radnego Kazimierza Majchera na funkcję
Wiceprzewodniczącego Komisji, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono, zatem lista kandydatów została zamknięta i przystąpiono
do głosowania.
Stosunkiem głosów: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się ”,
Wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Kazimierz Majcher.
Radny Kazimierz Majcher nie brał udziału w głosowaniu.
Po wyczerpaniu punktu 3 porządku posiedzenia, Komisja przystąpiła do realizacji
kolejnego punktu porządku obrad, tj. punktu 4.
Ad. 4
Wolne wnioski .
W wolnych wnioskach głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady ANDRZEJ ZIELIŃSKI,
który poinformował członków Komisji, że zgodnie z prawem do 31 marca każda Komisja
powinna przedstawić swój plan pracy na dany rok kalendarzowy.
W związku z tym zaproponował, by niezależnie od tego w jakim terminie będzie sesja,
Komisja Rewizyjna spotkała się pod koniec lutego i opracowała swój plan pracy.
Poinstruował radnych, że najlepiej by taki wzór propozycji planu pracy Przewodniczący
Komisji rozesłał mailem, aby na posiedzeniu Komisji poświęconym temu tematowi była już
dyskusja i by można było ten plan przyjąć, który w postaci uchwały trafi pod obrady Rady na
sesji, która odbędzie się w marcu. Natomiast wszelkie propozycje do planu pracy, jeśli takie
są, przesłać Przewodniczącemu drogą mailową.
Następnie w swojej wypowiedzi podkreślił, że Komisja Rewizyjna jest jedyną Komisją stałą,
która została bardzo precyzyjnie określona w ustawie o samorządzie gminnym i
równocześnie opisana dosyć szeroko w Statucie Miasta Lubartów, w odróżnieniu od innych
Komisji. Mówił też, że przy absolutorium dla Burmistrza jej rola jest najważniejsza, bo
sprawozdanie z wykonania budżetu i wniosek o absolutorium trafia do Regionalnej Izby
Obrachunkowej właśnie na wniosek Komisji Rewizyjnej, która rozpatruje sprawozdanie i
wnioskuje do RIO o udzielenie absolutorium. Bez takiego wniosku Komisji Rewizyjnej nie
można udzielić Burmistrzowi absolutorium, dlatego rola Komisji Rewizyjnej jest tak ważna.
Radny A. Zieliński zaznaczył także, że jeśli Rada ma płynnie funkcjonować, to Komisja musi
swoje obowiązki wykonywać rzetelnie.
Dodał także , że plan pracy Komisji oczywiście związuje Radę, natomiast nie jest to absolutnie
sprawa zamknięta, bo katalog spraw, które podlegają kontroli wyznaczonej przez Komisję
Rewizyjną ( nawet jeśli jest to plan uchwalony przez Radę) nie zamyka możliwości
kontrolnych, gdyż Rada może, np. niezależnie od planu zlecić czy doraźną, czy kompleksową
kontrolę w trakcie roku budżetowego, chociaż nie musi, więc może być również tak, że Rada
będzie pracować w oparciu tylko o przyjęty plan.

Na koniec poinformował, że Komisja Rewizyjna w przypadku przeprowadzanej kontroli nie
pracuje w całym składzie, tylko wyznacza swój Zespół kontrolujący, który potem przedstawia
na posiedzeniu Komisji swoje wnioski kontrolne, które to Komisja przyjmuje, albo odrzuca i
podejmuje decyzje odnośnie przyjęcia protokołu kontroli.
Kończąc swoją
potrzeby.

wypowiedź zaoferował członkom Komisji pomoc w razie jakiejkolwiek

Innych wolnych wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Komisji po
wyczerpaniu porządku obrad, podziękował zebranym i zamknął posiedzenie Komisji.
Ad.5
Zamkniecie posiedzenia.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Przewodniczący Komisji

Piotr Kusyk

