
PROTOKÓŁ NR 3/ 2015 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 marca 2015 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Rady 
Miejskiej w Tczewie przy ul. 30-go Stycznia 1.   
 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Zenon Drewa - Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej. 
 

Radni obecni na posiedzeniu Komisji według listy: 7 osób tj.          
1. Józef Cichon 

2. Zenon Drewa 

3. Mieczysław Matysiak 

4. Kazimierz Mokwa 

5. Gertruda Pierzynowska 

6. Marcin Szulc 

7. Zbigniew Urban 

 
Nieobecny na posiedzeniu Komisji:  

1. Krzysztof Misiewicz  

 

Porządek posiedzenia: 
1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 lutego 

2015 r. 
2. Informacja z przebiegu kontroli. 
3. Analiza informacji z realizacji zadań statutowych realizowanych przez CKiS, 

MBP, TCSiR i Fabrykę Sztuk w 2014 r. 
4.   Sprawy bieżące. 

Członkowie Komisji przyjęli powyższy porządek w głosowaniu: 5 - za / jednogłośnie/ 

Nieobecni podczas głosowania: Z.Urban, M.Matysiak 

 

Ad. 1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 lutego 
2015 r. 
Członkowie Komisji przyjęli protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 lutego 

2015 r.  w głosowaniu: 5 za, nieobecny podczas głosowania: M. Matysiak, wstrzymał się: 

Z. Urban. 

 
Ad. 2.  Informacja z przebiegu kontroli 
Każdy z zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej przedstawił informację z przebiegu 

kontroli w szkołach podstawowych na terenie Tczewa (etap realizacji, ewentualne 

zastrzeżenia lub ich brak, wnioski). Zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Pana Zenona Drewy po zakończeniu kontroli zespoły kontrolne sporządzą 

protokoły pokontrolne w terminie 14 dni od daty jej zakończenia i przekażą je w 

terminie 3 dni od daty podpisania Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Prezydentowi 

Miasta, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej i kierownikowi kontrolowanego 

podmiotu oraz złożą je w Biurze Rady. 

 

1. Zespół kontrolny w składzie: Kazimierz Mokwa, Marcin Szulc na dzień 25 marca  2015 

r. nie zakończył kontroli w Szkole Podstawowej Nr 11 i Nr 5 w Tczewie.  

 



2. Zespół kontrolny w składzie: Gertruda Pierzynowska, Józef Cichon poinformował, iż 

zakończył kontrolę prowadzoną w Szkole Podstawowej Nr 12, Nr 7 i Nr 8 w Tczewie. 

Zespół dokonał analizy zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych w latach 2013 – 

2014 na podstawie danych udostępnionych przez kontrolowane jednostki i nie wniósł 

żadnych zastrzeżeń do powyższego. Jak poinformowała Przewodnicząca zespołu 

kontrolnego Pani Gertruda Pierzynowska, wszelkie wątpliwości co do wydatkowania 

środków przez kontrolowane jednostki,  jakie pojawiły się w trakcie kontroli, zostały 

wyjaśnione przed jej zakończeniem. 

3. Zespół kontrolny w składzie: Zbigniew Urban, Mieczysław Matysiak poinformował, iż 

otrzymał wszystkie materiały potrzebne do przeprowadzenia analizy zakupów 

wyposażenia i pomocy dydaktycznych w latach 2013 – 2014 w Szkole Podstawowej Nr 

10 i Nr 2 w Tczewie oraz nie zgłosili żadnych uwag do powyższego zestawienia. 

Dyrektorzy szkół udzielili wyczerpujących informacji, a zespół kontrolny nie będzie 

występował o żadne dodatkowe dokumenty i przystąpi do zakończenia kontroli i 

sporządzenia protokołu z kontroli. 

Zbigniew Urban poruszył problem dublowania umów na dostawę usług 

telekomunikacyjnych i internetowych w szkołach SP2 i SP10. Dyrektorzy szkół 

poinformowali, że mają zawarte umowy z więcej niż jednym dostawcą usług. Poza firmą 

Fibernet usługi w SP2 dostarcza Orange, a w SP10 Telkab. Należy sprawdzić, czy to jest 

uzasadnione ekonomicznie i jak jest w innych szkołach.  

Zenon Drewa poinformował, że miał być jeden dostawca usług dla wszystkich szkół i że 

miało to przynieść oszczędności, dlatego przygotuje informację na ten temat. 

Ad. 3.  Analiza informacji z realizacji zadań statutowych realizowanych przez CKiS, 

MBP, TCSiR i Fabrykę Sztuk w 2014 r. 
Członkowie Komisji zapoznali się z informacją z realizacji zadań statutowych 

realizowanych przez CKiS, MBP, TCSiR i Fabrykę Sztuk w 2014 r. Komisja nie wniosła 

żadnych uwag do powyższego.  

 
Na tym posiedzenie i protokół zakończono 

 

Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 25 marca 2015 r. 

Józef Cichon   ………………………………… 

Zenon Drewa  ………………………………… 

Mieczysław Matysiak ………………………………… 

Krzysztof Misiewicz ………………………………… 

Kazimierz Mokwa  ………………………………… 

Gertruda Pierzynowska ………………………………… 

Marcin Szulc   ………………………………… 

Zbigniew Urban  ………………………………… 

 

Data wytworzenia:22.04.2015 r. 

Sporządziła: Natalia Gruhlke 

 


