
Protokół Nr 19/2012

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 23 października 2012 r.

Na  posiedzeniu  Komisji  obecni  byli  jej  członkowie  oraz  zaproszeni  goście
(wg załączonej  listy   obecności).
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji - radny Jan Pala, który powitał zebranych 
i  stwierdził,  że  w  posiedzeniu  Komisji  bierze  udział  liczba  radnych  stanowiąca 
quorum. 
Następnie przedstawił porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 5 radnych.

Ad. 2
Protokół  Nr   18/2012 z  posiedzenia  Komisji  w  dniu  11  września  2012  r.   został 
przyjęty bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 5 radnych.

Ad. 3
Członkowie Komisji  nie  wnieśli  uwag do projektów uchwał  zawartych  w porządku 
obrad najbliższej sesji Rady.

Ad. 4
Przewodniczący  Komisji  przedstawił  protokół  z  kontroli  przeprowadzonej 
w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Lesz-
czyny  w dniu 18 września 2012 r. 

Sformułowano następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:
1) zobowiązuje się Burmistrza G i M do sporządzania kolejnych planów zagospo-

darowania przestrzennego Gminy służących rozwojowi Gminy              i Mia-
sta,

2) przystępując do prac związanych z konstruowaniem budżetu Gminy i Miasta 
na kolejne lata należy zapewnić środki, które będą przeznaczone na realizację 
zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami a wynikające 
z przeznaczenia gruntów pod infrastrukturę drogową w planach zagospodaro-
wania przestrzennego.

Członkowie  Komisji  „jednogłośnie”  5  głosami  „za”  przyjęli  powyższe  wnioski 
i zalecenia pokontrolne.

Przewodniczący  Komisji  poinformował,  iż  18  października  br.  przeprowadzono 
kontrolę w Szkole Podstawowej nr 8 w Czerwionce-Leszczynach. Trwają prace zwią-
zane ze sporządzeniem protokołu.



Następnie  ustalono,  że  w  skład  komisji  do  przeprowadzenia  kontroli  zgodnie 
z Planem kontroli przyjętym na 2012 r., w Przedszkolu Nr 10, wchodzić będą radny 
Antoni Procek i radny Jan Pala. Kontrola planowana jest na 21 listopada br. 

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Alina Kuśka

   Przewodniczącego Komisji
            radny Jan Pala
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