
 Protokół Nr 02/2011

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 22 lutego 2011 r.

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

Ad. 2
Protokół z posiedzenia Komisji w dnu 26.01.2011 r. został przyjęty jednogłośnie 
5 głosami „za”

Ad. 3
Członkowie Komisji zapoznali się z materiałami na sesję Rady Miejskiej i nie wnieśli 
uwag.

Ad. 4
Pan Zbigniew Wojtyło Skarbnik G i M  poinformował, że zgodnie z nową ustawą 
o finansach publicznych, absolutorium z wykonania budżetu za rok ubiegły zostało 
przeniesione  z  miesiąca  kwietnia  na  czerwiec.  Dlatego  analiza  „Sprawozdania 
z wykonania budżetu za rok 2010” i zapoznanie się z Uchwałą RIO w Katowicach 
dotyczącą  wykonania  tego  budżetu  powinno  nastąpić  w  miesiącu  maju  lub  na 
początku czerwca o czym  dokładnie poinformuje Komisję do przyszłego miesiąca.

Przewodniczący  Komisji  Jan  Pala  poinformował  członków  Komisji  o  wynikach 
kontroli  przeprowadzonej  przez  dwu  osobowy  skład  Komisji  Rewizyjnej  w  dniu 
10.02.2011 r. w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w Palowicach. W czasie 
oględzin obiektu stwierdzono przecieki w dachu budynku. Protokół z tej kontroli nr 
1/2011 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Komisja złożyła wniosek za pośrednictwem Burmistrza o zreperowanie dachu 
(przecieki) w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w Palowicach. 

Wniosek został przyjęty „jednogłośnie” 5 głosami „za”.

Radna Jolanta Szejka  zapytała Skarbnika czy Komisja ma kontrolować fundusze 
sołeckie.
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Pan Zbigniew Wojtyło Skarbnik G i M odpowiedział, że sołectwa nie mają swoich 
budżetów dlatego wszystkie  środki  funduszu sołeckiego i  tak  „przechodzą”  przez 
budżet  gminy.  Dodał,  że  nic  nie  stoi  na  przeszkodzie,  aby  kontrolować  je  jako 
jednostki pomocnicze. 
Przewodniczący  Komisji  uzupełnił,  że  w  planie  pracy  Komisji  są  uwzględnione 
kontrole jednostek pomocniczych w dzielnicach.
Radny Edward Kucharczyk dodał, że z każdego zebrania sołeckiego jest protokół, 
który wraz z uchwałą  jest przekazywany do Biura Rady i podkreślił, że „nie ma, co 
kontrolować w sołectwach”. 

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował:
Tadeusz Zientek

                                                 

    Przewodniczący Komisji
                   radny Jan Pala
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