
Protokół nr 1/ 14

z pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 grudnia 2014 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności. 

Posiedzenie  protokółowała  Maria  Boduszek  inspektor  ds.  obsługi   Rady 
Miejskiej Trzcianki. 

Posiedzenie komisji trwało od godziny 11 do 12.30.

Posiedzeniu przewodniczyła radna Jadwiga Durejko – przewodnicząca komisji. 
Przewodnicząca  przywitała  wszystkich  obecnych  i  przedstawiła  porządek 
posiedzenia:

Porządek posiedzenia:  

          1.  Otwarcie posiedzenia.

          2.   Sprawy organizacyjne komisji.

          3.   Wybór wiceprzewodniczącego komisji.

4.   Opracowanie plan pracy komisji na I półrocze 2015 r.  

5. Wypracowanie tematów do   planu pracy Rady Miejskiej na rok 2015.

6.  Wolne wnioski.

7. Zamknięcie posiedzenia.

          Ad 1.  Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia, witając wszystkich obecnych dokonała Przewodnicząca 
komisji Jadwiga Durejko.

          Ad 2.   Sprawy organizacyjne komisji.

Komisja  ustaliła,  że  posiedzenia  komisji  odbywać  się  będą  w  biurze 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o godzinie 15.00.

          Ad 3.   Wybór wiceprzewodniczącego komisji.



Jednogłośnie w glosowaniu jawnym na wiceprzewodniczącego komisji wybrano 
radnego Piotra Starostę. 

Ad 4.   Opracowanie plan pracy komisji na I półrocze 2015 r.  

 Styczeń

1. Kontrola działalności statutowej i finansowej w sołectwach Biernatowo, 
Runowo, Pokrzywno za okres ostatniej kadencji.

2.  Kontrola  wyremontowanych  sal  wiejskich  we  wsi  Biernatowo,  Runowo 
i Pokrzywno pod kątem   funkcjonalności zgodnie z potrzebami mieszkańców 
wsi a projektem technicznym oraz wykonanym remontem.

3. Sprawy wniesione do komisji.

Luty

1.  Kontrola  działalności  statutowej  i  finansowej  w  sołectwach  Niekursko 
i Siedlisko za okres ostatniej kadencji.

2.  Kontrola wyremontowanych sal wiejskich we  wsi Niekursko i Siedlisko pod 
kątem  funkcjonalności  zgodnie  z  potrzebami  mieszkańców  wsi 
a projektem technicznym oraz wykonanym remontem.

3. Sprawy wniesione do komisji.

Marzec

1. Kontrola zasadności umorzeń podatkowych w roku 2014.

2. Sprawy wniesione do komisji.

Kwiecień

1. Kontrola zarządzeń Burmistrza Trzcianki w sprawie zmiany budżetu gminy 
Trzcianka na rok 2014.

2. Sprawy wniesione do komisji. 

Maj 

1. Kontrola  przedłożonych  materiałów  celem  wypracowania  opinii 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Trzcianka za rok 2014.

2. Sprawy wniesione do komisji.



Czerwiec

1. Wypracowanie  opinii  do  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  gminy 
Trzcianka za 2014 rok.

2. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Trzcianki za 
rok 2014.

3. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze.

4. Sprawy skierowane do komisji. 

Plan pracy komisja przyjęła jednogłośnie.

Ad 5. Wypracowanie tematów do   planu pracy Rady Miejskiej na rok 2015.

Komisja zaproponuje aby w planie pracy Rady Miejskiej Trzcianki znalazł się 
temat:

Problem bezrobocia i jego skutki dla mieszkańców w gminie Trzcianka. 

Ad 6.  Wolne wnioski.
Nie zgłoszono.

Ad 7. Zamknięcie posiedzenia.
Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia  Przewodnicząca komisji 
zamknęła posiedzenie komisji.

Protokołowała Przewodnicząca komisji

Maria Boduszek Jadwiga Durejko


