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BRM.0012.1.4.2016 

 

 

PROTOKÓŁ NR 10/2016 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Tczewie  

w dniu 28 września 2016 r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 

przy ul. 30 Stycznia 1 w Tczewie. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Zenon Drewa - Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Radni obecni na posiedzeniu Komisji według listy:          

1. Józef Cichon  

2. Zenon Drewa  

3. Krzysztof Misiewicz 

4. Kazimierz Mokwa 

5. Marcin Szulc 

6. Zbigniew Urban  

 

Radni nieobecni na posiedzeniu Komisji według listy: 

1. Mieczysław Matysiak 

2. Gertruda Pierzynowska 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 24 sierpnia 2016 r.  

2. Analiza informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r.  

3. Informacja z przebiegu kontroli. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie porządku posiedzenia. 

Członkowie Komisji zagłosowali za przyjęciem porządku: 6 - za /jednogłośnie/. Nieobecni 

podczas posiedzenia: Mieczysław Matysiak, Gertruda Pierzynowska. 

 

Ad 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 24 sierpnia 2016 r. 

Członkowie Komisji przyjęli niniejszy protokół w głosowaniu: 6 – za /jednogłośnie/. 

Nieobecni podczas posiedzenia: Mieczysław Matysiak, Gertruda Pierzynowska. 

Ad 2. Analiza informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że informacja z wykonania budżetu za pierwsze 

półrocze 2016 r. wraz z Uchwałą nr 108/g128/B/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 września 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez 
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Prezydenta Miasta Tczewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.    

została przesłana radnym drogą mailową. 

Członkowie Komisji omówili i nie wnieśli uwag do informacji z wykonania budżetu za 

pierwsze półrocze 2016 r., a w szczególności: 

a) Informacji z wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2016 r., 

b) Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji  

kultury za I półrocze 2016 r., 

c) Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r., 

d) Informacji o umorzonych zaległościach wobec budżetu miasta za I półrocze 2016 r.  
 

Ad 3. Informacja z przebiegu kontroli 

Kontrola w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie 

Przewodniczący zespołu kontrolnego radny Krzysztof Misiewicz poinformował, że kontrola 

została zakończona dnia 27 września 2016 r. Protokół pokontrolny jest dość obszerny               

i zostanie odczytany na sesji Rady Miejskiej w październiku br. Nadmienił, że doda do 

protokołu odpowiedzi na pytania z zakresu pierwszego (ogólne) oraz poprosił członków 

zespołu o zastanowienie się nad dodatkowymi wnioskami pokontrolnymi.  

Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek pokontrolny dotyczący opracowania regulaminu 

naboru na stanowiska pracowników socjalnych w MOPS oraz wniosek dotyczący regulaminu 

wynagradzania pracowników MOPS. W związku z tym, że Komisja podczas kontroli 

zwróciła szczególna uwagę na kontakt petenta z pracownikiem MOPS, który rodzi największe 

problemy, sformułował dodatkowy wniosek pokontrolny dot. bezwzględnego przestrzegania 

procedur obowiązujących w MOPS.  

Radny Krzysztof Misiewicz przyjął powyższe do wiadomości.  

Przewodniczący Komisji dodał, aby ująć w protokole pokontrolnym informację o tym, że 

zespół kontrolny prowadził kontrolę w zakresie merytorycznym a nie finansowym.  

Radny Krzysztof Misiewicz poprosił radnych o spisanie uwag do protokołu, tak by mógł się 

do niech odnieść. Dodał, że od wczoraj biegnie termin 14 dni na sporządzenie protokołu, po 

którym zostanie przekazany do podpisania. Wszystko odbywa się zgodnie ze statutem              

i obowiązującymi terminami.  

Ustalono, iż wnioski do protokołu z kontroli w MOPS zostaną przesłane radnemu 

Krzysztofowi Misiewiczowi najpóźniej do poniedziałku tj. 03.10.2016 r. 

Kontrola w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie 

Przewodniczący Komisji poinformował, że odpowiedzi na pytania kontrolne zostały przesłane 

drogą elektroniczną. 

Następnie radni dyskutowali na temat dodatkowych pytań kontrolnych oraz terminu kontroli 

w CKiS.  Ustalono, że pytania zostaną spisane i przekazane przewodniczącemu zespołu 



3 
 

kontrolnego radnemu Józefowi Cichonowi, który następnie umówi termin spotkania               

z dyrektorem CKiS w Tczewie.  

Radny Zbigniew Urban zapytał, kiedy kończy się kadencja dyrektora CKiS w Tczewie. 

Przewodniczący Komisji polecił, aby zasięgnąć informacji w tym temacie u Sekretarz Miasta         

i przesłać odpowiedź na powyższe pytanie członkom komisji drogą elektroniczną. 

Kontrola w Straży Miejskiej w Tczewie 

Przewodniczący zespołu kontrolnego radny Krzysztof Misiewicz poinformował,                    

że odpowiedzi na pytania kontrolne przesłano w formie elektronicznej, a po ich 

przeanalizowaniu zostanie wyznaczony termin kontroli w Straży Miejskiej (za ok. dwa 

tygodnie od posiedzenia komisji). 

Ad 4.  Sprawy bieżące 

Przewodniczący Komisji poprosił o zastanowienie się nad propozycjami tematów do planu 

kontroli na 2017 r.   

 

Posiedzenie Komisji zakończono ok. godz. 16:29. 

Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 28 września 2016 r. 

Józef Cichon   ………………………………… 

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

Mieczysław Matysiak             ………………………………… 

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

Kazimierz Mokwa  ………………………………… 

Gertruda Pierzynowska ………………………………… 

Marcin Szulc   ………………………………… 

Zbigniew Urban  ………………………………… 

 

Sporządziła: Natalia Gruhlke, BRM 

 

 

 

 


