Protokół Nr 9
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 25 listopada 2020 r.

W posiedzeniu online uczestniczyli radni obecni zgodnie z listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do
protokołu oraz Sekretarz Gminy A. Chodasewicz-Izaszek.

Tematyka posiedzenia Komisji była następująca:
Analiza aktualnego regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, struktur zatrudnienia w
kontekście skuteczności wypełniania zadań gminy.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski, który powitał
zebranych i przedstawił tematykę posiedzenia.
Przewodniczący wyjaśnił, że radni otrzymali materiały na posiedzenie Komisji, niemniej radni prosili
o uzupełnienie informacji w temacie.
W celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na posiedzenie przybyła Sekretarz A. ChodasewiczIzaszek.
Radny K. Kowalski zauważył, że przedstawiony materiał jest wyczerpujący pod względem
formalnym. Pytał, jakie zmiany nastąpiły w regulaminie organizacyjnym urzędu w stosunku do
poprzedniego, w związku z tym, że nowy regulamin pochodzi z 2019 r.
Sekretarz wyjaśniła, że struktura organizacyjna Urzędu na przestrzeni lat radykalnie i strategicznie
się nie zmieniła. Utworzono stanowisko ds. gminnych programów ze względu na wprowadzenie
wielu programów dotacyjnych dla mieszkańców oraz samodzielne stanowisko ds. funduszy
zewnętrznych. Jest to odrębne stanowisko podległe bezpośrednio Wójtowi, ponieważ współpracuje
ściśle z różnymi komórkami i stanowiskami. W pozostałym zakresie struktura pozostała bez zmian.
Radny K. Kowalski ocenił pozytywnie powołanie stanowiska ds. funduszy zewnętrznych oraz ds.
gminnych programów. Dostrzegalnie zwiększył się udział środków zewnętrznych, pozyskiwane są
nowe środki i wykorzystywane są możliwości w zakresie pozyskiwania środków.
Z kolei Przewodniczący Komisji pytał, czy obecny stan osobowy zapewnia prawidłową obsługę
zadań i spraw realizowanych przez Gminę.
Sekretarz odpowiedziała, że w obecnej sytuacji, w obecnej strukturze organizacyjnej, zatrudnienie
jest optymalne, wystarczające i kompetentne. Nie ma uwag, ani skarg. Dodała, że w celu
usprawnienia obsługi petenta zakupiono tabliczki przy drzwiach, w których znajdą się wymienialne
informacje odnośnie stanowisk oraz tablicę na korytarz, która będzie zawierała aktualny opis
struktury organizacyjnej Urzędu.
Radny K. Kowalski zapytał jeszcze o realizację kontroli zarządczej, która była tematem Komisji w
ubiegłym roku.

Sekretarz stwierdziła, że kontrola ta jest realizowana zgodnie z wymogami ustawy.
Radny K. Kowalski zauważył, że jednym z przejawów tej kontroli jest oświadczenie o stanie kontroli
zarządczej. Radny pytał, czy takie oświadczenia też się pojawiają.
Sekretarz poinformowała, że Wójt składa takie oświadczenie. Jest ono wywieszane na tablicy
ogłoszeń. Ostatnio Regionalna Izba Obrachunkowa sprawdzała to oświadczenie. Dodała, że obecnie
przygotowywane są nowe zasady odnośnie kontroli zarządczej dla Urzędu oraz jednostek
organizacyjnych Gminy, dlatego będą przeprowadzane narady i szkolenia dla Kierowników.
W podsumowaniu powyższych informacji radny K. Kowalski zauważył, że stan epidemiczny w
związku z COVID-19 jest szczególnym wyzwaniem, a skoro Urząd Gminy radzi sobie z nim, to
struktura organizacyjna jest właściwa.
Na zakończenie Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek następującej treści: "Gmina funkcjonuje
prawidłowo, nie ma trudności w realizacji zadań mimo panującej pandemicznej sytuacji".
W ramach spraw różnych Przewodniczący przypomniał, że następne posiedzenie Komisji będzie
poświęcone stworzeniu planu pracy i planu kontroli na 2021 r., dlatego prosił o przygotowanie
propozycji tematów. Następnie poinformował, że posiedzenie w miesiącu grudniu planuje zwołać na
dzień 16 grudnia br., na godz. 9.30.
Uwag do powyższego nie było.
Przewodniczący zakończył posiedzenie.
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