Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suchy Las, dnia 25.02.2015 r., godz. 16:00

Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Powitanie gości.
Otwarcie posiedzenia.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przyjęcie planu pracy komisji rewizyjnej na 2015 r.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Łukszo otworzył posiedzenie Komisji w dniu
25.02.2015 r. o godzinie 16:00, witając członków Komisji. Następnie Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności – wszyscy członkowie Komisji obecni (5 radnych: Michał Przybylski, Włodzimierz Majewski, Grzegorz Łukszo, Jarosław Ankiewicz, Maciej Jankowiak). W trakcie posiedzenia dotarł radny Zbigniew Hącia.
Komisja jednogłośnie, pięcioma głosami za przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia.
Przewodniczący zaproponował radnemu Michałowi Przybylskiemu kandydowanie na wiceprzewodniczącego Komisji, natomiast radny Michał Przybylski zaproponował radnego Włodzimierza Majewskiego, który odmówił kandydowania. W takiej sytuacji radny Michał Przybylski zdecydował się
kandydować i został wybrany 4 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się (głos radnego M.
Przybylskiego).
Następnie Przewodniczący zaproponował dyskusję nad planem pracy Komisji w 2015 r. (załącznik
1 do protokołu). Radny J. Ankiewicz zaproponował dopisanie do punktu 3 również „jednostek organizacyjnych”. Tak zmodyfikowany plan pracy Komisja przyjęła jednogłośnie (załącznik 2 do protokołu).
Przewodniczący poinformował, że na dzień posiedzenia Komisji nie wpłynęła żadna sprawa, która
powinna stać się przedmiotem pracy Komisji.
W wolnych głosach i wnioskach przedyskutowano krótko pracę Komisji Rewizyjnej VI Kadencji
Rady Gminy Suchy Las i omówiono najważniejsze problemy, które wynikały z jej bieżącej pracy. Radny
J. Ankiewicz zwrócił uwagę na sposób rozpatrywania skarg i omówił rodzaje najczęściej pojawiających
się problemów.
Radny M. Przybylski wywołał dyskusję w kwestii ewentualnego przekazywania niektórych skarg
innym komisjom stałym, argumentując to większymi kompetencjami merytorycznymi radnych in-

nych komisji w odniesieniu do niektórych spraw. Podczas dyskusji dominował pogląd konieczności
ścisłej współpracy Komisji Rewizyjnej z innymi komisjami stałymi Rady Gminy.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie
o godzinie 17:20 w dniu 25.02.2015 r.

Sporządził:
Michał Przybylski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Grzegorz Łukszo

Załącznik 1

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015

I półrocze 2015 r.
1. Opiniowanie wykonania budżetu za rok 2014. Sporządzenie opinii z wykonania budżetu za rok 2014.
2. Przygotowanie opinii dla RIO z wykonania budżetu za rok 2014 i sporządzenie wniosku o absolutorium dla wójta.
3. Kontrola wybranych referatów urzędu gminy.

II półrocze 2015 r.
1. Kontrola wybranych referatów urzędu gminy i jednostek organizacyjnych.
2. Sprawozdanie z prac za 2015 rok i plan pracy na 2016 rok.

Planowanych jest 12 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, z czego 5 na opiniowanie wykonania
budżetu za rok 2014. Na zlecenie Rady Gminy Komisja przeprowadzi kontrole zgodnie z par.
24 ust. 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Grzegorz Łukszo

Załącznik 2

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015

I półrocze 2015 r.
1. Opiniowanie wykonania budżetu za rok 2014. Sporządzenie opinii z wykonania budżetu za rok 2014.
2. Przygotowanie opinii dla RIO z wykonania budżetu za rok 2014 i sporządzenie wnioski o absolutorium dla wójta.
3. Kontrola wybranych referatów urzędu gminy i jednostek organizacyjnych.

II półrocze 2015 r.
1. Kontrola wybranych referatów urzędu gminy i jednostek organizacyjnych.
2. Sprawozdanie z prac za 2015 rok i plan pracy na 2016 rok.

Planowanych jest 12 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, z czego 5 na opiniowanie wykonania
budżetu za rok 2014. Na zlecenie Rady Gminy Komisja przeprowadzi kontrole zgodnie z par.
24 ust. 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Grzegorz Łukszo

