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Protokół Nr 1
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice z dnia 19 grudnia 2018 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną listą obecności
stanowiącą zał. nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji H. Szafrański, który przedłożył proponowany
porządek posiedzenia:
1. Wybór Przewodniczącego Komisji oraz Sekretarza.
2. Propozycje do planu pracy i planu kontroli Komisji na 2019 rok.
Do porządku posiedzenia uwag nie wniesiono.

Ad. pkt 1.

Radna A. Marciniak zaproponowała na funkcję w- ce Przewodniczącego Komisji radnego A.
Golewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, innych kandydatur nie zgłoszono. Po poddaniu
do głosowania przez Przewodniczącego Komisji kandydatury radnego A. Golewskiego na funkcję wce Przewodniczącego Komisji, Komisja opowiedziała się 4 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym
się.
Na funkcję Sekretarza Komisji Przewodniczący Komisji zaproponował kandydaturę radnej A.
Marciniak, innych kandydatur nie zgłoszono. Radna A. Marciniak wyraziła zgodę na pełnienie funkcji
Sekretarza Komisji.
W tym miejscu radny K. Kowalski zadał pytanie jaką rolę miałby pełnić Sekretarz Komisji.
Pracownik biura rady U. Czerwonka wyjaśniła, że Komisja Rewizyjna ma szczególne umocowanie w
Statucie Gminy, zapis dot. wyboru Sekretarza jest również wymogiem Statutu. Komisja ma
kompetencje do przeprowadzania kontroli Wójta Gminy jak również jednostek gminnych. Statut
umożliwia pełną swobodę pracy Komisji jak również sporządzania protokołów z przeprowadzonych
kontroli, z wyłączeniem pracownika Urzędu sporządzającego protokół.
Po poddaniu do głosowania kandydatury radnej A. Marciniak na funkcję Sekretarza Komisji za
opowiedziało się 4 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. pkt 2.

Przewodniczący Komisji H. Szafrański przedłożył propozycje do planu pracy i kontroli Komisji
Rewizyjnej.
Przedłożone propozycje planów stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Radny K. Kowalski zwrócił uwagę na nieprecyzyjność jego zdaniem proponowanego tematu kontroli
miesiąca czerwca.
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Po krótkiej dyskusji i wymianie zdań Komisja sprecyzowała temat w następujący sposób: „ kontrola
celowości przyznania i rozliczenia dotacji przyznanej przez Urząd Gminy dla jednostek działających na
terenie gminy”.
Ponadto radny K. Kowalski miał uwagę co do potrzeby realizacji proponowanego przez
Przewodniczącego Komisji tematu z miesiąca marca dotyczącego bibliotek: pt. ”Analiza sprawozdania
z wykorzystania środków budżetowych przez biblioteki gminne w 2018 r.” , poddał pod rozwagę
zasadność wprowadzania tego tematu do planu pracy.
Przewodniczący Komisji H. Szafrański argumentował, że widzi potrzebę takiego tematu ponieważ
biblioteki zostały wprowadzone do nowo utworzonej struktury Gminnego Domu Kultury w Bychlewie
i jego zdaniem dobrze byłoby, aby Komisja miała wiedzę w jaki sposób funkcjonują biblioteki w
nowym systemie.
Radny K. Kowalski przyjął argumentację Przewodniczącego i uznał za słuszną.
Innych uwag do przedłożonego przez Przewodniczącego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej nie
zgłoszono.
Plan pracy wraz z planem kontroli stanowi zał. n r 3 do niniejszego protokołu.
Radny K. Kowalski zauważył, że w dniu dzisiejszym zostanie zrealizowany temat Komisji Rewizyjnej
ujęty w planie pracy na miesiąc styczeń przyszłego roku, na co Przewodniczący Komisji odpowiedział,
że w dniu dzisiejszym Komisja miała za zadanie zająć się jedynie propozycjami do planu pracy, jest to
temat otwarty, w związku z zaistniałym faktem można wprowadzić inny temat.
Po krótkiej dyskusji Komisja postanowiła, że daje sobie czas do 10 stycznia przyszłego roku, do którego
członkowie jej mogą zgłaszać dodatkowe tematy do planu pracy Komisji jeśli będą takowe mieli.
Propozycje należy zgłaszać do Przewodniczącego Komisji za pośrednictwem biura rady, bądź na adres
e- mailowy rady gminy.
W sprawach różnych radny K. Kowalski poruszył sprawę dot. terminu odbywania sesji rady, zwrócił
się do członków Komisji, czy skłanialiby się ku temu, aby sugerować Przewodniczącemu Rady, by sesje
odbywały się tak jak w poprzedniej kadencji tj. w godzinach popołudniowych.
Członkowie Komisji wyrażając własne zdanie stwierdzili, że godziny dopołudniowe osobiście dla nich
są dogodniejsze.
Więcej spraw nie podjęto.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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