
Protokół Nr 10 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 16 grudnia 2020 r. 

 

W posiedzeniu online uczestniczyli radni obecni zgodnie z listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do 

protokołu. 

 

Tematyka posiedzenia Komisji była następująca: 

Opracowanie planu pracy Komisji na 2021r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski, który powitał 

zebranych i przedstawił tematykę posiedzenia. 

Przewodniczący prosił o przedstawienie propozycji tematów do planu pracy i planu kontroli na 2021 

r. 

Radny M. Kociołek zaproponował: „Kontrola działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w okresie 

pandemii”. 

Ustalono, że temat ten zostanie omówiony w marcu. Kontrola będzie obejmowała okres od marca 

2020 r. do marca 2021 r. 

Radny K. Kowalski zaproponował: „Zalecenia pokontrolne sformułowane w 2019 i 2020 r. przez 

organy kontroli zewnętrznej – realizacja zaleceń” oraz „Ocena działalności Urzędu Gminy i 

dyrektorów szkół gminnych w świetle zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego i epidemicznego” 

Ustalono, że temat kontroli zostanie omówiony w czerwcu, natomiast temat „Ocena działalności 

Urzędu Gminy i dyrektorów szkół gminnych w świetle zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego i 

epidemicznego” zostanie wpisany do planu pracy Komisji i omówiony w sierpniu. 

Radna A. Marciniak zaproponowała: „Kontrola ściągalności opłat za odbiór odpadów komunalnych, 

podatków oraz wodę i kanalizację” oraz „Ocena realizacji funduszy sołeckich przez sołectwa gminy 

Pabianice”. 

Ustalono, że temat kontroli zostanie omówiony w październiku natomiast temat „Ocena realizacji 

funduszy sołeckich przez sołectwa gminy Pabianice” zostanie wpisany do planu pracy Komisji i 

omówiony w styczniu. 

Przewodniczący zaproponował temat: „Kontrola działalności Gminnego Domu Kultury” oraz 

„Sprawozdanie Wójta z realizacji programów dotacji dla mieszkańców”. 

Ustalono, że temat kontroli zostanie omówiony w lutym, natomiast temat „Sprawozdanie Wójta z 

realizacji programów dotacji dla mieszkańców” zostanie wpisany do planu pracy Komisji i 

omówiony w listopadzie. 

Komisja przyjęła zaproponowane tematy. 

Po uwzględnieniu powyższych propozycji oraz tematów poruszanych przez Komisję Rewizyjną 



zgodnie z ustawowymi obowiązkami, plan kontroli i plan pracy Komisji Rewizyjnej przedstawia się 

następująco: 

Plan kontroli: 

 

Lp. Termin 

kontroli 

Przedmiot kontroli Nazwa 

podmiotu 

kontrolowanego 

Okres objęty 

kontrolą 

1. Luty Kontrola działalności 

Gminnego Domu Kultury 

 

Wójt Gminy, 

Dyrektor 

Gminnego Domu 

Kultury w 

Bychlewie 

2020 r. 

2. Marzec Kontrola działalności 

Gminnego Ośrodka Zdrowia 

w okresie pandemii 

  

Wójt Gminy, 

Kierownik 

Gminnego Ośrodka 

Zdrowia w 

Petrykozach 

marzec 2020-

marzec 2021 r. 

3. Kwiecień Kontrola realizacji i 

odpowiedzi na interpelacje i 

zapytania radnych przez 

Wójta Gminy Pabianice 

Wójt Gminy 2020 r.   

4. Czerwiec Zalecenia pokontrolne 

sformułowane w 2019 i 2020 

r. przez organy kontroli 

zewnętrznej – realizacja 

zaleceń 

 

Wójt Gminy 2019 r., 2020 r. 

5. Październik Kontrola ściągalności opłat 

za odbiór odpadów 

komunalnych, podatków 

oraz wodę i kanalizację 

 

Wójt Gminy 2020 r. 

 

Plan pracy: 

Tematyka posiedzenia Termin 

1. Ocena realizacji funduszy sołeckich 

przez sołectwa gminy Pabianice 

2. Sprawy różnice 

 

Styczeń 

Kontrola działalności Gminnego Domu 

Kultury 

 

Luty 

Kontrola działalności Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w okresie pandemii 

 

Marzec 

Kontrola realizacji i odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania radnych przez 

Wójta Gminy Pabianice 

 

Kwiecień 

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania Maj 



budżetu gminy Pabianice za 2020 r. 

oraz opracowanie wniosku do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Pabianice. 

2. Sprawy różne 

 

Zalecenia pokontrolne sformułowane w 

2019 i 2020 r. przez organy kontroli 

zewnętrznej – realizacja zaleceń 

 

Czerwiec 

Przerwa wakacyjna Lipiec 

1. Ocena działalności Urzędu Gminy i 

dyrektorów szkół gminnych w świetle 

zapewnienia bezpieczeństwa 

sanitarnego i epidemicznego 

2. Sprawy różne 

 

Sierpień 

1. Analiza sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za I półrocze 2021 r. 

2. Sprawy różne 

 

Wrzesień 

Kontrola ściągalności opłat za odbiór 

odpadów komunalnych, podatków oraz 

wodę i kanalizację 

 

Październik 

 

1.Sprawozdanie Wójta z realizacji 

programów dotacji dla mieszkańców 

2. Sprawy różne 

 

Listopad 

1. Opracowanie planu pracy Komisji na 

2022 rok 

2. Sprawy różne 

Grudzień 

 

Uwag do powyższego nie było. 

Przewodniczący zakończył posiedzenie. 

 

 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 

  

 Andrzej Golewski 

 

Protokołowała: 

Andżelika Struzikiewicz 

 

 

 

  


