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PROTOKÓŁ Nr 52/2018 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  - odbytej w dniu 12 lipca 2018 roku. 

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg załączonej listy 

obecności.  

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Danuta Zięba – Przewodnicząca Komisji. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  

4. Rozliczenie projektu „Kulturalna 40” realizowanego przez MGOK (umowy, rachunki).  

5. Kontrola  wynagrodzeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz jednostkach organizacyjnych i 

zakładach budżetowych-( zespół obsługi oświaty, ZGKiM, MGOPS,MGOK,Biblioteka 

Publiczna). 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia.  

 

Ad. 1.  

- p. D. Zięba – Przewodnicząca Komisji – dokonała otwarcia 52 posiedzenia Komisji, 

stwierdzając quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować uchwały.   

 

STRESZCZENIE OBRAD: 

Ad.2.  

- p.D.Zięba - Przew. Komisji – przedstawiła porządek obrad dzisiejszego posiedzenia 

Komisji.   

Za –3, p –0,  w –0. ( 2 osoby przybyły spóźnione).    

Komisja przyjęła porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

Ad.3. 

- p.D.Zięba – Przew. Komisji – zgłosiła uwagi do protokołu nr 51/2018 z dnia 12 czerwca 

2018 roku.  

Za – 3, p – 0, w – 0  (jedna osoba nieobecna podczas głosowania)  

Komisja przyjęła protokół z poprawkami jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

Ad.4.  

Rozliczenie projektu „Kulturalna 40” realizowanego przez MGOK (umowy, rachunki) – 

przedstawił p.M.Sienkiewicz Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. 

Komisja zapoznała się z przedstawioną informacją – uwag i zastrzeżeń mnie zgłoszono. 

Ad.5.  

- p.D.Zięba – Przew. Komisji – przedstawiła informację odnośnie wynagrodzeń w Urzędzie 

Miasta i Gminy oraz jednostkach organizacyjnych i zakładach budżetowych-( zespół obsługi 

oświaty, ZGKiM, MGOPS,MGOK,Biblioteka Publiczna)-(w załączeniu do protokołu). 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji stwierdzono, ze informacje o wysokości wynagrodzeń 

są niepełne i należy je uzupełnić na następne posiedzenie komisji.     

Ad.6. 

- Poruszono sprawę zerwanej umowy na modernizację budynku szkoły podstawowej w 

Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole-(kwota 1 127 000zł). 

- Poruszono sprawę związaną z organizacją tegorocznych dożynek gminnych. P.Burmistrz 

proponuje na dzień 2.09.2018r. w miejscowości Kobylany. 
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- Omawiano realizację zadań związanych z wykonaniem oświetlenia ulicznego w Janowie 

oraz budową drogi Maków Nowy.    

Ad.7. Zakończenie posiedzenia.  

Na tym zakończono 52 posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 

Protokołowała:       Przewodnicząca Komisji: 

 

Barbara Malmon               Danuta Zięba  

 

 


