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BRM.0012.1.4.11.2015 

 
 

PROTOKÓŁ NR 11/2015 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 16 listopada 2015 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 17.00 w sali obrad Rady Miejskiej im. 
Franciszka Fabicha w Tczewie przy ul. 30-go Stycznia 1.   
 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Zenon Drewa Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej. 
 

Radni obecni na posiedzeniu Komisji według listy 8 osób tj.:          
1. Józef Cichon 

2. Zenon Drewa 

3. Mieczysław Matysiak 

4. Krzysztof Misiewicz 

5. Kazimierz Mokwa 

6. Gertruda Pierzynowska 

7. Marcin Szulc 

8. Zbigniew Urban 

 

Porządek posiedzenia: 
 

1. Informacja z przebiegu kontroli. 
2. Zatwierdzenie planu kontroli na pierwsze półrocze 2016 r. 
3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r. 
4. Propozycje tematów do planu pracy Rady Miejskiej na 2016 r. 
5. Sprawy bieŜące. 

Członkowie komisji przyjęli powyŜszy porządek w głosowaniu: 8 - za /jednogłośnie/. 

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 

października 2015 r. w głosowaniu: 

 

6 - za /jednogłośnie/ 

1 – wstrzymał się /Z. Urban/ 

Nieobecny podczas głosowania: K. Misiewicz 

 

 

Ad. 1. Informacja z przebiegu kontroli. 
 

Kontrola pn. „Rozliczenie dotacji dla Stowarzyszenia Piłkarskiego „Gryf 2009 Tczew w 

latach 2013 – 2014” 

Mieczysław Matysiak – przewodniczący zespołu kontrolnego – poinformował, Ŝe zespół jest 

na etapie skierowania pytań kontrolnych do Prezydenta Miasta. 

Z. Drewa – wyraził swoje zaniepokojenie, co do pracy zespołu kontrolnego oraz poprosił o 

zmobilizowanie się i zakończenie kontroli w moŜliwie najkrótszym terminie. 
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Ad. 2. Zatwierdzenie planu kontroli na pierwsze półrocze 2016 r. 
 

Przewodniczący Z. Drewa przedstawił projekt uchwały w sprawie planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej na I półrocze 2016 r. wraz z załącznikiem. Ustalono, iŜ w I półroczu 2016 r. 

odbędzie się jedna kompleksowa kontrola w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Tczewie w zakresie: „Rozliczenie dotacji na zadania realizowane ze środków gminnych na 

2015 r.” Członkowie komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie kontroli KR na 

I półrocze 2016 r. i przyjęli go w głosowaniu: 8 – za /jednogłośnie/.  

Przewodniczący Z. Drewa zaproponował, aby podczas przeprowadzania kontroli zespół 

kontrolny podzieli się na mniejsze zespoły, które zajmą się badaniem poszczególnych zadań 

MOPS.  

 

Ad. 3. Analiza propozycji planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r.   
oraz Ad. 4. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r. 
 
Przewodniczący Z. Drewa rozdał przygotowane w wersji papierowej propozycje do planu 

pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r. członkom komisji, po czym Komisja zaakceptował 

przedstawione propozycje w głosowaniu: 8 – za /jednogłośnie/. Propozycje do planu pracy 

zostaną równieŜ rozesłane pocztą elektroniczną członkom Komisji. 

 

Ad. 5. Propozycje tematów do planu pracy Rady Miejskiej na 2016 r. 
 

Komisja Rewizyjna nie zgłosiła Ŝadnych propozycji tematów do planu pracy Rady Miejskiej 

na 2016 r.  

 
Ad. 6. Sprawy bieŜące. 
 

Pismo WE.3153.4.12.2015 z dnia 20.10.2015r .  

Przewodniczący Z. Drewa odczytał odpowiedź na wniosek KR z czerwca 2015 r. o numerze 

WE.3153.4.12.2015 dotyczący dystrybucji bezpłatnych podręczników do klas pierwszych w 

szkołach podstawowych (w załączeniu). Przewodniczący Z. Drewa dodał, iŜ rozmawiał z 

panią naczelnik Wydziału Edukacji, która potwierdziła, Ŝe do Urzędu Miejskiego w Tczewie 

nie wpływały skargi rodziców na zły stan otrzymywanych podręczników.  

 

Skarga mieszkańca Tczewa z dnia 16.11.2015 r.  

Członkowie Komisji po zapoznaniu się z w/w skargą wystosowali stanowisko do Prezydenta 

Miasta Tczewa o złoŜenie wyjaśnień przez dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Tczewie i ustosunkowanie się do zarzutów podniesionych w skardze (pismo mieszkańca 

Tczewa z dnia 16.11.2015 r. w załączeniu) w głosowaniu: 8 - za /jednogłośnie/. 

 

Inne sprawy róŜne 

Radna G. Pierzynowska zwróciła się z prośbą o wprowadzenie stałego terminu posiedzeń 

Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Z. Drewa poprosił członków o jasne i zgodne 

stanowisko w tej sprawie, wobec czego wszyscy członkowie komisji zagłosowali za 

przywróceniem środowego terminu posiedzeń komisji: 7 - za , 1 – wstrzymujący /Z. Drewa/.  
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Następnie członkowie komisji wyrazili swoje zaniepokojenie brakiem odpowiedzi w sprawie 

złoŜonych wniosków pokontrolnych do protokołu z kontroli w TCSiR w I półroczu 2015 r. 

Przewodniczący Z. Drewa potwierdził, Ŝe sprawa zaległej odpowiedzi od TCSiR zostanie 

wyjaśniona pośrednio bądź komisja zaprosi Prezydenta na posiedzenie komisji, by 

bezpośrednio wypowiedział się w tej sprawie.  

 

Posiedzenie Komisji zakończono ok. godz. 17:40. 

Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 16 listopada 2015 r. 

Józef Cichon   ………………………………… 

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

Mieczysław Matysiak ………………………………… 

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

Kazimierz Mokwa  ………………………………… 

Gertruda Pierzynowska ………………………………… 

Marcin Szulc   ………………………………… 

Zbigniew Urban  ………………………………… 

 
Sporządziła: Natalia Gruhlke 

 

 


