
Protokół Nr 2 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice z dnia 23 stycznia 2019 r.  

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni- członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną listą 

obecności stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego protokołu. 

Tematyka posiedzenia Komisji zatwierdzenie planu pracy Komisji i planu kontroli na rok 2019r. 

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji H. Szafrański, który powitał przybyłych.  

Przewodniczący poinformował, że do opracowanego  planu pracy i planu kontroli Komisji na 

poprzednim posiedzeniu nie wpłynęły zgodnie z ustaleniami Komisji do dnia 10 stycznia br. żadne inne 

propozycje celem jego rozszerzenie, czy też dokonania ewentualnych zmian .  

Innych uwag na obecnym posiedzeniu Komisji również nie zgłoszono. 

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji poddał do głosowania opracowany plan pracy 

Komisji włącznie z planem kontroli na rok 2019.  

Komisja w głosowaniu zatwierdziła jednogłośnie plan pracy wraz z planem kontroli na rok 2019., który 

przedstawia si1) sposób zapisany poniżej: 

Plan pracy Komisji na  2019 rok  

Lp. Tematyka posiedzenia  Termin 

1.  Opracowanie planu pracy i planu 

kontroli Komisji na 2019 rok  

 

Styczeń  

2.  Kontrola organizacji oraz celowości 

utrzymania godzin opiekuńczych i 

świetlicowych w szkołach na terenie 

gminy Pabianice  

 

Luty 

3.  Analiza sprawozdania z wykorzystania 

środków budżetowych przez biblioteki 

gminne w 2018 r.  

 

Marzec 

4.  Kontrola wykonania budowy instalacji 

fotowoltaicznej na terenie stacji 

uzdatniania wody w Żytowicach.  

Kwiecień  

5. Analiza sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za 2018 r. i opracowania 

wniosku do RIO w sprawie absolutorium 

dla Wójta Gminy 

 

Maj  

6. Kontrola celowości przyznania i 

rozliczania dotacji przyznanej przez 

Urząd Gminy dla jednostek OSP 

działających na terenie Gminy 

Czerwiec 

7. Przerwa wakacyjna  Lipiec 



 

8. Kontrola funkcjonowania programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

 

Sierpień 

9.  Analiza sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za I półrocze 2019 r.  

 

Wrzesień  

10.  Analiza kosztów związanych z 

transportem przez Gminny Ośrodek 

Zdrowia w Petrykozach w 2018 r. i 

koszty poniesione w 2017 r.  

 

Październik 

11.  Kontrola umów o dzieło i zlecenie za I 

półrocze 2019 r.  

 

Listopad 

12.  Opracowanie planu pracy Komisji na 

2020 rok. 

Grudzień 

 

Więcej spraw na posiedzeniu Komisji nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji. 

          

       Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Henryk 

Szafrański  

Protokołowała: Urszula Czerwonka  

       

 

 

 


