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     Protokół Nr 7 

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice z dnia 19 grudnia 2019 r.  

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni – członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Pabianice z dnia 19 grudnia 2019 r. obecni zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą zał. 

nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji A. Golewski, który otworzył 

posiedzenie powitał przybyłych i przedłożył tematykę. 

Opracowanie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.  

Przewodniczący przedłożył swoje propozycje do planu pracy i planu kontroli Komisji na rok 

2020.  

Następnie radny K. Kowalski zabierając głos wniósł do planu kontroli dwa tematy:  

Kontrola sposobu załatwiania,  dotrzymywania terminów oraz udzielania odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania w kontekście znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym.  

Kontrola zarządzania świetlicami wiejskimi i wykorzystania ich potencjału. 

Natomiast do planu pracy Komisji wniósł o wprowadzenie tematów takich jak: 

 

Analiza działań Urzędu Gminy w temacie pozyskiwania środków zewnętrznych. 

Analiza aktualnego regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, struktur zatrudnienia w 

kontekście skuteczności wypełniania zadań gminy. 

 

Pozostali członkowie Komisji nie zgłosili swoich propozycji do planu pracy Komisji.  

W rezultacie odbytej dyskusji na powyższy temat Komisja przedłoży Radzie Gminy plan 

kontroli na 2020 rok , który przedstawia się następująco: 

 

Lp. Termin 

kontroli 

Przedmiot kontroli Nazwa 

podmiotu 

kontrolowanego 

Okres objęty 

kontrolą 

1. Luty Kontrola porozumienia 

międzygminnego dotyczącego 

punktu zrzutu nieczystości w 

Szynkielewie.  

 

Wójt Gminy 2019 r. 

2. Kwiecień Kontrola  działalności 

Gminnego Domu Kultury. 

  

Wójt Gminy 

Dyrektor 

Gminnego Domu 

Kultury w 

Bychlewie.  

2019 r oraz I 

kwartał 2020  

r. 

3. Czerwiec Kontrola sposobu załatwiania,  

dotrzymywania terminów oraz 

Wójt Gminy 2019 r. oraz 

od stycznia do 

maja 2020 r.   
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udzielania odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania.   

4. Sierpień Kontrola zarządzania 

świetlicami wiejskimi i 

wykorzystania ich potencjału. 

 

Wójt Gminy 2019 r. oraz I 

półrocze 2020 

r.  

  

Opracowany plan pracy zawierający również plan kontroli przedkłada się następująco: 

 

 

Lp. Tematyka posiedzenia  Termin 

1.  Temat wg potrzeb Styczeń  

2.  Kontrola porozumienia 

międzygminnego dotyczącego punktu 

zrzutu nieczystości w Szynkielewie  

 

Luty 

3.  Temat wg potrzeb 

 

Marzec 

4.  Kontrola działalności Gminnego Domu 

Kultury.  

Kwiecień  

5. Przyjęcie sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy Pabianice za 2019 r. 

oraz opracowanie wniosku do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Pabianice. 

Maj  

6. Kontrola  sposobu załatwiania,  

dotrzymywania terminów oraz 

udzielania odpowiedzi na interpelacje i 

zapytania.   

Czerwiec 

7. Przerwa wakacyjna  

 

Lipiec 

8. Kontrola zarządzania świetlicami 

wiejskimi i wykorzystania ich 

potencjału.  

 

Sierpień 

9.  Analiza sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za I półrocze 2020 r.  

 

Wrzesień  

10.  Analiza działań Urzędu Gminy w 

temacie pozyskiwania środków 

zewnętrznych. 

Październik 

11.  Analiza aktualnego regulaminu 

organizacyjnego Urzędu Gminy, 

struktur zatrudnienia w kontekście 

skuteczności wypełniania zadań gminy.  

Listopad 

12.  Opracowanie planu pracy Komisji na 

2020 rok. 

Grudzień 
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Na tym posiedzenie Komisji zakończono: 

 

       Posiedzeniu przewodniczył: 

       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: 

        Andrzej Golewski 

 

Protokołowała: 

Urszula Czerwonka  

 

 

 

 


