Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RMŻ
z dnia 26 listopada 2019 r.
Stan Komisji Rewizyjnej - 6 radnych

Obecnych - 6 radnych

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:

1.

Sprawy organizacyjne:
a.

Otwarcie posiedzenia;

b. Stwierdzenie prawomocności obrad;
c.

Przedstawienie porządku obrad.

2. Podsumowanie przeprowadzonych kontroli oraz ustalenie składów zespołów kontrolnych

na przyszłe kontrole.

3. Zamknięcie obrad.

Ad 1.

W dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 16.30 w Resursie w Żyrardowie odbyło się posiedzenie

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

Ad 2.

Ustalono skład zespołów kontrolnych. Do pracy w zespole przeprowadzającym kontrolę umów

dot. udostępnionych, wynajmowanych oraz użyczonych pomieszczeń w budynkach gminnych zgłosili
się radna Anna Maria Kozłowska i radny Artur Pietrus. W głosowaniu członkowie Komisji

zaaprobowali ten skład 6 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymuję się”.
Omówiono zakres zagadnień podlegających kontroli oraz ustalono, że rozpocznie się ona 4
grudnia 2019 r., a przewodniczyć zespołowi będzie radny Artur Pietrus.

Do pracy w zespole przeprowadzającym kontrolę wybranych przez komisję rozliczeń dotacji

udzielonych przez miasto w 2018 r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej zgłosili się radna Anna Maria Kozłowska, radna Teresa Lefelt
i radny Krzysztof Skrobisz. W głosowaniu członkowie Komisji zaaprobowali ten skład 6 głosami „za”,

przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymuję się”.
Ustalono, że przewodniczącym zespołu będzie radny Krzysztof Skrobisz, zaś kontrola

rozpocznie się 11 grudnia 2019 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RMŻ - 26.11.2019

1

Pokrótce podsumowano kontrolę rozliczenia dotacji z otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego pt. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” oraz
kontrolę rozliczenia dotacji z otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

pt. „Organizowanie czasu wolnego w formie stacjonarnej i wyjazdowej w formie wakacji” w 2018 r.

Podczas obu kontroli nie stwierdzono uchybień, zaś w czasie dyskusji odniesiono się do konkretnych

kwestii, które zainteresowały zespoły kontrolne.

Ad 3.

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 dnia 27 listopada 2019 r. Dorota Rdest
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