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PROTOKÓŁ Nr 54/2018 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  - odbytej w dniu 26 września 2018 roku. 

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg załączonej listy 

obecności. Nieobecni: p.G.Sowa oraz p. T.Madej. 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Danuta Zięba – Przewodnicząca Komisji. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2018 roku.  

4. Kontrola realizacji urlopów przez pracowników Urzędu MiG oraz podległych jednostek 

organizacyjnych i zakładów budżetowych.  

5. Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.   

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia.  

 

Ad. 1.  

- p. D. Zięba – Przewodnicząca Komisji – dokonała otwarcia 54 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. Zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 5. Przygotowanie materiałów 

na sesję Rady Miejskiej.  

Za – 3, p – 0, w – 0  

Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

- p.D.Zięba - Przew. Komisji – poddała pod głosowanie porządek obrad wraz z przyjętą 

poprawką.  

Za – 3, p – 0,  w – 0    

Komisja przyjęła porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

Ad.3.  

Komisja zapoznała się z treścią sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy 

Skaryszew za I półrocze 2018 roku. Komisja zwróciła uwagę na zmniejszające się o około 

10 %, co należy uznać za pozytywne, zaległości z tytułu podatków i opłaty śmieciowej w 

porównaniu z rokiem 2017. Komisja zapoznała się z realizacją wydatków majątkowych, które 

nie były wysokie i mieściły się na poziomie 11,3%, ale należy zwrócić uwagę, że wydatki te 

są rozliczane na koniec roku i na pewno ich wykonanie się zwiększy.  

Ad.4. 

Komisja zapoznała się z materiałami przedstawionymi przez p. Burmistrza dotyczącymi 

wykorzystania urlopów przez  pracowników urzędu oraz jednostek podległych. Za pozytywny 

należy uznać fakt, że prawie wszyscy pracownicy wykorzystali urlop zaległy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami do dnia 30 września. Oprócz tego Komisja zapoznała się 

z protokołem z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonej w dniu 24.07.2018r. 

Zapoznała się zarówno z ustaleniami kontroli i zaleceniami pokontrolnymi. Kontrolujący nie 
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stwierdzili istotnych naruszeń Kodeksu Pracy. Zwrócono uwagę na zaległe urlopy 

p. Burmistrza i 4 osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy.  

Ad.7. Zakończenie posiedzenia. 

Z uwagi na złe samopoczucie posiedzenie Komisji opuściła o godzinie 11.00 p. Danuta Zięba 

– Przewodnicząca Komisji. W związku z brakiem quorum zakończono 54 posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej. 

Protokołowała:       Przewodnicząca Komisji: 

 

Wioleta Barszcz               Danuta Zięba  

 

 


