
Protokół Nr 21/16

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 stycznia 2016 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 19/15 z 14 grudnia 2015 r. 

3. Kontrola   działalności statutowej i finansowej w sołectwach

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

4. Kontrola  wydatków  na  współpracę  z  mediami  za  I  półrocze  2015  r. 
Sporządzenie sprawozdania.

5.  Wolne wnioski.
     6.  Zamknięcie posiedzenia.
 
Nikt z radnych nie wniósł uwag, porządek został przyjęty przez aklamację.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia witając wszystkich zebranych      dokonała przewodnicząca komisji 
radna Jadwiga Durejko.

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

Protokół  Komisji  Rewizyjnej   Nr  19/15  z  dnia  14  grudnia  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 sprawozdania.

Z przeprowadzonej kontroli komisja  sporządziła protokół Nr 20/15, który po 
podpisaniu przekazała panu Burmistrzowi Trzcianki. Protokół stanowi załącznik 
do protokołu.  W dniu 11 stycznia  2016 r.  Komisja  otrzymała  od Burmistrza 
Trzcianki  wyjaśnienia  odnoszące  się   do  zawartych  w  protokole  ustaleń. 



Komisja  w całości przyjmuje wyjaśnienia Burmistrza Trzcianki, w związku z 
powyższym  nie  wypracowała  zaleceń  pokontrolnych.  Komisja  sporządziła 
sprawozdanie, stanowi załącznik do protokołu. 

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. Komisja  sporządziła  sprawozdanie,  stanowi 
załącznik do protokołu. 

Ad. pkt.5.  Wolne wnioski.
Przewodnicząca komisji  Jadwiga Durejko odczytała pismo PZS.8023.28.2015 
z dnia 18 stycznia 2016 r., pismo stanowi załącznik do protokołu. W związku 
z pismem Komisja wnioskuje do Przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki 
aby ponownie  umożliwił udział służb pracowniczych Starostwa Powiatowego 
w  Czarnkowie  w  posiedzeniu  Rady  Miejskiej,  podczas  której   będzie 
opiniowana kwestia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym W. Balą.  W 
wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. pkt. 6.  Zamknięcie posiedzenia.

Z  uwagi  na  wyczerpany  porządek  posiedzenia  Przewodnicząca  komisji 
zamknęła posiedzenie. 

Protokółowała Przewodniczący komisji
Maria Boduszek Jadwiga Durejko


