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Protokół Nr 19/2020 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 9 grudnia 2020 r. 
 
 
Na zdalnym posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście. 
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji - radny Henryk Fuchs, 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 jednogłośnie bez uwag - głosowało 6 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 18/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21 października 2020 
roku został przyjęty 5 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym”– głosowało                             
6 radnych. 
 
Ad. 3 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do materiałów zawartych w porządku obrad 
najbliższej sesji.  
 
Ad. 4 
Przewodniczący Komisji poinformował o wynikach kontroli przeprowadzonej                             
w Stowarzyszeniu Guardnias Team oraz w Klubie Szachowym „Skoczek”. Komisja 
stwierdziła, że dokumentacja finansowo-księgowa prowadzona jest prawidłowo,                       
a uzyskane środki z dotacji Urzędu Gminy i Miasta zostały wykorzystane zgodnie                      
z zawartymi umowami.  
 
Następnie Komisja rozpoczęła dyskusję nad planem pracy i planem kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2021 rok.  
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby dalej kontrolować pozostałe kluby 
sportowe za rok 2018. Chciałby, aby po sesji radni wylosowali 4 kluby do kontroli. 
Radny Michał Toman zapytał czy będą też kontrolowane jednostki.  
Radny Artur Sola powiedział, że z uwagi na sytuację, którą ciężko przewidzieć 
kontrolowałby nadal kluby sportowe, ponieważ tej dokumentacji nie ma zbyt dużo. 
Jeżeli chodzi o kwestię jednostek, to tam jest więcej do kontrolowania i trzeba 
spotykać się z pracownikami. Dlatego przychyla się do tego, aby skontrolować rok 
2018 w klubach sportowych.  
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby kontrole przeprowadzić w lutym                          
i marcu oraz we wrześniu i październiku.  
Radny Stanisław Breza powiedział, że będzie to zależne od sytuacji epidemicznej. 
Przewodniczący Komisji powiedział, że jakby się coś przesunęło to zmienimy                   
to autopoprawką.  
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Radny Michał Toman zapytał czy Komisja może kontrolować tylko pod względem 
finansowym. 
Radny Stanisław Berez powiedział, że pod względem organizacyjnym też.  
Radny Michał Toman powiedział, że ma jeszcze propozycję kontroli, ale chciałby to 
przemyśleć i zastanowić się do kolejnej Komisji. 
Przewodniczący Komisji powiedział, że zawsze można to przegłosować w formie 
autopoprawki.  
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała: 
Sylwia Gruszkiewicz      

 

 

Przewodniczący Komisji 

   Radny Henryk Fuchs 


