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Protokół Nr 19/15

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 grudnia 2015 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności.

Posiedzeniu przewodniczyła radna Jadwiga Durejko przewodnicząca komisji.  
Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 18/15 z 26 listopada 2015 r. 

3. Kontrola   działalności statutowej i finansowej w sołectwach

Sarcz,  Wapniarnia  Pierwsza,  Wapniarnia  Trzecia  za  okres  ostatniej 
kadencji. Sporządzenie protokołu.

4. Kontrola wydatków na współpracę z mediami za I półrocze 2015 r.
5.  Wolne wnioski.

     6.  Zamknięcie posiedzenia.
Przewodnicząca  komisji  poinformowała,  żeby  wprowadzić  punkt   5  pn. 
„  Ustalenie  planu  pracy  na  I  półrocze  2015  r”,  natomiast  kolejne  punkty 
porządku posiedzenia otrzymują kolejną numerację. 
Nikt z radnych nie wniósł uwag, porządek został przyjęty przez aklamację.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia witając wszystkich zebranych    zebranych dokonała przewodnicząca 
komisji radna Jadwiga Durejko.

Ad 2. Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 18/15 z 26 listopada 2015 r. 

Protokół  Komisji  Rewizyjnej   Nr  18/15  z  dnia  26  listopada  2015  został 
zatwierdzony jednogłośnie, głosowało 3 radnych. 

Ad. 3. Kontrola   działalności statutowej i finansowej w sołectwach
Sarcz,  Wapniarnia  Pierwsza,  Wapniarnia  Trzecia  za  okres  ostatniej 
kadencji. Sporządzenie protokołu.

Z przeprowadzonej kontroli komisja  sporządziła protokół Nr 20/15, który po 
podpisaniu przekazała panu Burmistrzowi Trzcianki. Protokół stanowi załącznik 
do protokołu. 
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Ad. 4. Kontrola wydatków na współpracę z mediami za I półrocze 2015 r.
Do przeprowadzenia kontroli komisja otrzymała następujące dokumenty:

1) Pismo RPK.030.3.7.2015.IM z dnia 19 października 2015 r. dot. kontroli 
wydatków na współpracę z mediami za I półrocze 2015 r.

2) Zestawienie wydatków publikacje w prasie.
3) Zestawienie wydatków Ratusz samorządowy,
4) Umowa Nr  RPK/1/2015  r.  w  sprawie  nagrywania  i  emisji  obrad  sesji 

Rady Miejskiej Trzcianki, 
5) Umowa  Nr  RPK/2/2015  w  sprawie  publikacji  materiałów 

informacyjnych.
Po zapoznaniu się z przekazanymi materiałami komisja nie wniosła uwag i nie 
wypracowała żadnych wniosków. 

Ad. 5. Ustalenie planu pracy na I półrocze 2015 r.

Styczeń
1. Kontrola zasadności wydatków na promocję gminy za rok 2015 r.
2. Sprawy wniesione do komisji.

Luty
1. Kontrola  działalności   statutowej  i  finansowej  w  sołectwach  Łomnica, 

Stobno  i Wrząca.
2. Sprawy wniesione do komisji.

Marzec
3. Kontrola  działalności   statutowej  i  finansowej  w  sołectwach  Łomnica, 

Stobno  i Wrząca.
4. Sprawy wniesione do komisji.

Kwiecień
1. Kontrola zarządzeń Burmistrza Trzcianki w sprawie zmiany budżetu gminy 

Trzcianka na rok 2015.
2. Sprawy wniesione do komisji.

Maj
1. Kontrola  przedłożonych  materiałów  celem  wypracowania  opinii 

o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Trzcianka za rok 2015.

2. Sprawy wniesione do komisji.

Czerwiec
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1. Wypracowanie  opinii  do  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  gminy 
Trzcianka za 2015 rok.

2. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Trzcianki za 
rok 2015.

3. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze.

4. Sprawy skierowane do komisji. 

Ad. 6. Wolne wnioski.

Komisja ustaliła,  że od roku 2016 tematem posiedzenia komisji  będzie temat 
analiza przedłożonego przez Burmistrza Trzcianki projektu budżetu na rok 2017.
 
Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia.
Z  uwagi  na  wyczerpany  porządek  posiedzenia  Przewodnicząca   komisji 
zamknęła posiedzenie. 

  
Protokółowała Przewodnicząca komisji

Maria Boduszek Jadwiga Durejko

  


