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PROTOKÓŁ NR 5/ 2015 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 maja 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. Krzysztof Misiewicz 

5. Kazimierz Mokwa 

6. Gertruda Pierzynowska 

7. Marcin Szulc 

 
Nieobecny na posiedzeniu Komisji: 

1.  Zbigniew Urban 

 

Porządek posiedzenia: 
 

1. Zatwierdzenie protokołu z dnia 22 kwietnia 2015 r. 
2. Informacja z przebiegu kontroli. 
3. Omówienie materiałów związanych z przygotowaniem wniosku o udzielenie lub 

nieudzielenie absolutorium. 
4. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
5. Analiza i wybór tematów do planu kontroli na II półrocze 2015 r. i powołanie 

zespołów kontrolnych. 
6. Sprawy róŜne. 

 

Członkowie  Komisji nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia i przyjęli go w głosowaniu: 

6 – za /jednogłośnie/ Nieobecny podczas głosowania: K. Misiewicz 

 

 

Ad. 1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 kwietnia 
2015 r. 
 

Członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 

22 kwietnia 2015 r. w głosowaniu:  

6 – za /jednogłośnie/ 

Nieobecny podczas głosowania: K. Misiewicz 

 

 

Ad. 2. Informacja z przebiegu kontroli  
 
Przewodniczący Komisji Pan Zenon Drewa pochwalił protokół pokontrolny sporządzony 

przez radnego Józefa Cichona, który jego zdaniem został sporządzony bardzo rzetelnie.  
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Przewodniczący Komisji przypomniał o złoŜeniu protokołu z kontroli w SP Nr 10 i Nr 2 w 

Tczewie przez członków zespołu kontrolnego w składzie: M. Matysiak i Z. Urban.  

 
 

Ad. 3. Omówienie materiałów związanych z przygotowaniem wniosku o udzielenie lub 
nieudzielenie absolutorium. 
 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta 

Tczewa za 2014 r. w głosowaniu: 6 – za /jednogłośnie/. Nieobecny podczas głosowania: K. 

Misiewicz. 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania planów 

finansowych samorządowych instytucji kultury za  2014 r. w głosowaniu: 6 – za 

/jednogłośnie/. Nieobecny podczas głosowania: K. Misiewicz. 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie o umorzonych zaległościach 

wobec budŜetu miasta za 2014 r. w głosowaniu: 6 – za /jednogłośnie/. Nieobecny podczas 

głosowania: K. Misiewicz. 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej 

Tczew za 2014 r. w głosowaniu: 6 – za /jednogłośnie/. Nieobecny podczas głosowania: K. 

Misiewicz 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali informację o stanie mienia komunalnego za 

okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w głosowaniu: 7 – za 

/jednogłośnie/ 

Przewodniczący Komisji Pan Zenon Drewa przygotuje wzór wniosku absolutoryjnego, który 

zostanie rozesłany wszystkim członkom komisji do zapoznania się. Po wyraŜeniu opinii 

komisji stałych na temat sprawozdań finansowych oraz po uwzględnieniu uwag członków 

Komisji Rewizyjnej wniosek absolutoryjny zostanie przegłosowany i podpisany na kolejnym 

posiedzeniu Komisji dnia 26 maja 2015 r. Członkowie Komisji zgodzili się z powyŜszym.    

 
W związku z przybyciem na posiedzenie radnego Krzysztofa Misiewicza Przewodniczący 

powrócił do tematu kontroli w TCSiR (pkt 2 porządku posiedzenia). Radny K. Misiewicz 

zapewnił, Ŝe przygotował pytania kontrolne, które zostaną przedstawione dyrektorowi TCSiR 

w trakcie kontroli problemowej. 

 
 
Ad. 4.  Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
 
Członkowie Komisji zapoznali się z Uchwałą Nr 082/G128/RII/15 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o 

sprawozdaniu z wykonania budŜetu Miasta Tczewa za 2014 r.  . Komisja przyjęła w/w opinię 

w głosowaniu:  

7 – za /jednogłośnie/ 
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Ad. 5. Analiza i wybór tematów do planu kontroli na II półrocze 2015 r. i powołanie 
zespołów kontrolnych. 
 
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby w drugim półroczu 2015 r.  liderami zespołów 

kontrolnych zostali radni, którzy do tej pory nie mieli styczności z pracą w Komisji 

Rewizyjnej. Wszyscy członkowie zgodzili się z powyŜszym.  

 

Przewodniczący Komisji podał propozycje tematów kontroli, które według niego powinny 

zostać uwzględnione w planie kontroli na II półrocze 2015 r.  : 

- Analiza wydanych decyzji dodatków mieszkaniowych, 

- Zaległości w podatku od nieruchomości w latach 2013 – 2014, 

- Umorzenia podatku od nieruchomości, 

- Rozliczanie środków na działalność profilaktyczną w latach 2013 – 2014. 

Radny K. Misiewicz zaproponował temat: Rozliczenie dotacji dla Stowarzyszenia 

Piłkarskiego „GRYF 2009 Tczew” w latach 2013 – 2014. 

Do realizacji w drugim półroczu wybrano tematy: 

1) Analiza wydanych decyzji dodatków mieszkaniowych 

2) Zaległości w podatku od nieruchomości w latach 2013-2014 

3) Rozliczenie dotacji dla Stowarzyszenia Piłkarskiego „GRYF 2009 Tczew” w latach 2013 – 

2014 

Przewodniczący zaproponował, aby członkowie komisji przemyśleli kto w jakiej kontroli 

chciałby uczestniczyć i na następnym posiedzeniu zostaną powołane zespoły kontrolne. 

Członkowie komisji zastanawiali się wspólnie nad przystąpieniem do kontroli w MOPS 

(przedmiot, zakres, rodzaj kontroli). Przewodniczący Komisji poprosił radnego K. 

Misiewicza,  aby przygotował zakres kontroli oraz zakres pomocy zewnętrznej, która będzie 

niezbędna do przeprowadzenia kontroli w MOPS. 

 

Ad. 6.  Sprawy róŜne.  
 
Przewodniczący Komisji odczytał odpowiedź na wniosek z dnia 22 kwietnia 2015 r. (pismo 

WSKI.0003.48.2015.IB) w sprawie ilości zwierząt w schronisku. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono 

 

Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2015 r. 

Józef Cichon   ………………………………… 

Zenon Drewa              ………………………………… 

Mieczysław Matysiak ………………………………… 

Krzysztof Misiewicz             ………………………………… 

Kazimierz Mokwa  ………………………………… 

Gertruda Pierzynowska ………………………………… 

Marcin Szulc   ………………………………… 
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Zbigniew Urban  ………………………………… 

 

Data wytworzenia: 25.05.2015 r. 

Sporządziła: Natalia Gruhlke 


