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Protokół Nr 20/2021 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 27 stycznia 2021 r. 
 
 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście wg 
załączonej listy obecności. 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 7 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 19/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 9 grudnia 2020 roku 
został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” – głosowało 7 radnych. 
 
Ad. 3 
Przewodniczący Komisji omówił projekt uchwały w sprawie, który zaopiniowali 
jednogłośnie pozytywnie.   
Do pozostałych materiałów zawartych w porządku obrad najbliższej sesji członkowie 
Komisji uwag nie zgłosili.  
 
Ad. 4 
Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji za 2020 rok. 
Uwag do sprawozdania nie zgłoszono, sprawozdanie zostało zaopiniowane 
jednogłośnie pozytywnie.  
 
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała: 
Sylwia Gruszkiewicz      

 

 

Przewodniczący Komisji 

   Radny Henryk Fuchs 
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Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2020 rok 

 
Komisja Rewizyjna realizując zadania powierzone jej przez Radę Miejską w oparciu 
o zapisy: 
1) artykuł 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym §42, 43, 

44, 45 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, 
2) planu pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdzonego uchwałą nr XVI/168/20 Rady 

Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 31 stycznia 2020 roku, 
3) planu kontroli Komisji Rewizyjnej zatwierdzonego uchwałą nr XVI/168/20 Rady 

Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 31 stycznia 2020 roku. 
W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna przeprowadziła: 
1) procedury badania i opiniowania wykonania budżetu za 2019 rok, które 

zakończono podjęciem uchwały dnia 27 maja 2020 roku w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi. W posiedzeniu komisji brało udział 7 radnych.                     
Za udzieleniem absolutorium głosowało 6 Radnych, 1 głos wstrzymujący. 

2) Przeprowadzono cztery kontrole:  

 w dniu 17 luty 2020 roku przeprowadzono kontrolę działalności w zakresie 
dotacji otrzymanej z budżetu GiM w Klubie Sportowym ”Płomień” Czuchów. 
Zakres kontroli dotyczył dochodów i wydatków budżetowych oraz zdolność 
do wykonywania zadań za 2018 rok. W skład zespołu kontrolującego 
wchodzili radni: Artur Sola, Marek Szczech i Henryk Fuchs. Kontrolę 
zakończono protokołem. Na podstawie wyników z przeprowadzonej kontroli 
zespół kontrolny stwierdził, że pozyskane środki zostały wykorzystane 
zgodnie z warunkami zawartej umowy.  

 Dnia 18 marca 2020 roku przeprowadzono kontrolę działalności w zakresie 
dotacji otrzymanej z budżetu GiM i ocenę realizacji przez Stowarzyszenie 
„LUXTORPEDA” projektu z zakresu rozwoju sportu ”Lekkoatletyka 2018”                  
na terenie GiM. W skład zespołu kontrolującego wchodzili radni: Artur Sola, 
Marek Szczech i Henryk Fuchs. W wyniku kontroli komisja stwierdziła 
nieprawidłowości w dokumentacji finansowo – księgowej. Wnioski                                
z przeprowadzonej kontroli Komisja przedstawiła Burmistrzowi GiM. Kontrolę 
zakończono protokołem.  

 W dniu 28.10.2020 przeprowadzono kontrole działalności w zakresie dotacji 
otrzymanej z budżetu GiM w Stowarzyszeniu „Guardians” Team.                             
Na postawie wyników z przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny stwierdził, 
że środki pozyskane przez Stowarzyszenie były wykorzystane zgodnie                       
z warunkami zawartymi w umowie. Kontrolę zakończono protokołem.  

 W dniu 12.11.2020 roku przedstawiciele Komisji Rewizyjnej: Artur Sola, 
Marek Szczech i Henryk Fuchs przeprowadzili kontrole działalności                            
w zakresie dotacji otrzymanej z budżetu GiM w Klubie Szachowym „Skoczek” 
za 2018r. Kontrola wykazała, że środki pozyskane przez Klub były 
wykorzystane zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Kontrolę 
zakończono protokołem. 

3) odbyło się 7 posiedzeń Komisji Rewizyjnej w trakcie których zespoły kontrolne 
przedstawiły Komisji wyniki kontroli. Omawiano projekty uchwał na najbliższe 
sesje, a także sprawy bieżące. 

Całość dokumentacji związanej z pracą Komisji Rewizyjnej obejmującą protokoły                  
z wykonanych kontroli, protokoły z posiedzeń Komisji i uchwały podjęte przez 
Komisję znajdują się w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce – 
Leszczynach. 


