Pabianice, dnia 7 maja 2018 roku
Komisja Rewizyjna
PROTOKÓŁ NR 6/51/18
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2018 roku o godz.13.30
Ad. 1 - 2
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - p. Robert Rządziński
(lista obecności w załączeniu – załącznik nr 1). Następnie przedstawił porządek posiedzenia,
który został jednogłośnie przyjęty (załącznik nr 2).
Ad. 3
Dotyczy punktu: Informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego o stanie mienia Powiatu
Pabianickiego za rok 2017.
Informację omówił Wicestarosta Pabianicki – p. Robert Jakubowski (załącznik nr 3).
Radny Robert Rządziński – „Czy wszystkie działki, które są pod naszymi drogami,
zostały już przejęte przez Powiat?”.
Wicestarosta Pabianicki zaprzeczył. Działki zostały zewidencjonowane.
Wobec braku głosów sprzeciwu informacja o stanie mienia Powiatu Pabianickiego za
rok 2017 została przyjęta do wiadomości.
Ad.4
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Powiatu Pabianickiego za
2017 rok (bilans z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego wraz z załącznikami, łączny
bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek organizacyjnych Powiatu
Pabianickiego, łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków
zysków i strat jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego, łączne zestawienie zmian
funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian funduszu jednostek
organizacyjnych Powiatu Pabianickiego).
Sprawozdanie finansowe przedstawiła p. Elżbieta Piekielniak – Skarbnik Powiatu
(załącznik nr 4).
Radny Robert Rządziński – z czego wynikają straty?
Skarbnik Powiatu – to nie są straty, to jest wynik. Jednostki budżetowe otrzymują środki
na swoją działalność - na wydatki, a uzyskane dochody odprowadzają do budżetu Powiatu.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania,
w wyniku którego sprawozdanie zostało jednogłośnie pozytywnie zaopiniowane.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Pabianickiego za 2017 rok.
Sprawozdanie omówiła p. Elżbieta Piekielniak – Skarbnik Powiatu (załącznik nr 5).
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji przystąpił
do głosowania, w wyniku którego: 3 radnych za, nikt nie był przeciw, 1 radny wstrzymał się od
głosu, sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie (opinia Komisji dotycząca
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 6).
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Ad. 6.
Dotyczy punktu: Przedłożenie uzasadnienia do projektu uchwały.
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi przedstawił
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Robert Rządziński.
Uzasadnienie zostało przyjęte bez głosów sprzeciwu.
Ad. 7
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu Nr 6/48/18 z dnia 29 marca 2018 roku.
Wobec braku zastrzeżeń do przedłożonego protokołu Przewodniczący Komisji
zaproponował głosowanie, w wyniku którego protokół został jednogłośnie przyjęty.
Ad. 8
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
Brak.
Ad. 9
Dotyczy punktu: Zamknięcie posiedzenia.
W związku z brakiem spraw i pytań Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: /-/Robert Rządziński

Protokołowała: /-/Justyna Tomaszewska

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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