Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RMŻ

z dnia 27 czerwca 2019 r.
Stan Komisji Rewizyjnej - 7 radnych

Obecnych - 6 radnych

Nieobecna: radna Anna Maria Kozłowska.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:
1.

Sprawy organizacyjne:

a.

Otwarcie posiedzenia;

b.

Stwierdzenie prawomocności obrad;

c.

Przedstawienie porządku obrad.

2.

Analiza protokołów z przeprowadzonych kontroli.

3.

Ustalenie terminów następnych kontroli.

4.

Zamknięcie obrad.

Ad 1.
W dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 w Resursie w Żyrardowie odbyło się posiedzenie

Komisji Rewizyjnej RMŻ. Otworzył je i poprowadził radny Artur Pietrus, Przewodniczący Komisji.
Powitał uczestników spotkania.

Posiedzenie Komisji przerwano ok. godz. 14.45 i kontynuowano po zakończeniu obrad XII Sesji

Rady Miasta Żyrardowa, od godz. 19.55.

Ad 2.
Poruszono temat zaproponowanego szablonu protokołów pokontrolnych, a także pochylono się
nad protokołem pokontrolnym z kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie
wydawanych decyzji o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej. Nawiązano do przepisów prawnych
związanych ze sposobem wskazywania DPS-ów oraz do konkretnych przypadków osób, które trafiły

do DPS-u na terenie innego powiatu.

W toku dalszej dyskusji przypominano pokrótce o ustaleniach kontroli przeprowadzenia
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

na rzecz dzieci w formie świetlicy” w roku 2018 oraz o ustaleniach kontroli rozliczenia dotacji
z otwartego konkursu ofert pt. „Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci w formie świetlicy
za rok 2018”. Odniesiono się do faktu niepodpisania ostatniego z przywołanych protokołów przypomniano o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz o wyjaśnieniach Dyrektor Wydziału Zdrowia
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i Spraw Społecznych. Wśród nieprawidłowości wymieniono usterki w podpisanej umowie czy brak

sprawozdania końcowego, szczegółowo omawiając stwierdzone uchybienia.
Rozważano, kiedy powinno odbyć się kolejne posiedzenie Komisji - jedna z propozycji
zakładała spotkanie przed kolejną sesją, inna - spotkanie w innym terminie.

Ad 3.
Zaproponowano, by dwie kontrole, które pozostały do realizacji z II kwartale, zrealizować

na początku września i następnie przystąpić do realizacji planu pracy na III kwartał. Ustalono, że zespoły
kontrole zostaną wyłonione na przełomie sierpnia i września.

Ad 4.
Radny Artur Pietrus, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMŻ, podziękował uczestnikom
spotkania za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej RMŻ

Radny Artur Pietrus

Protokół sporządziła Dorota Rdest
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