Pabianice, dnia 27 lutego 2020 roku
Komisja Rewizyjna

PROTOKÓŁ NR 6/12/20
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 27 lutego 2020 roku o godz. 9.00
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 – 4 głosy za (załącznik nr 2).
Ad. 3
Dotyczy punktu: Informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego dotycząca obrotu
nieruchomościami powiatowymi za II półrocze 2019 r.
Informację przedstawił p. Jacek Wróblewski – Członek Zarządu Powiatu (załącznik
nr 3).
Radny Robert Rządziński zapytał o kary nałożone tytułem częściowego naprawienia
szkody oraz o wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.
P. Jacek Wróblewski – podczas remontu budynku przy ul. Partyzanckiej, w poprzedniej
kadencji, doszło do kradzieży. Prowadzone było postępowanie policyjne, odzyskano skradziony
towar i dopiero teraz był wpływ – 285 zł., który został wykazany. Ponadto poinformował, że
odpowiedź na drugie pytanie udzielona będzie w innym terminie.
Wobec braku głosów sprzeciwu informacja została przyjęta do wiadomości.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Sprawozdanie Inspektora Kontroli Wewnętrznej z przeprowadzonych
w 2019 roku kontroli.
Sprawozdanie omówił Inspektor kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego – pan
Janusz Małkus (załącznik nr 4).
Wobec braku głosów sprzeciwu, sprawozdanie zostało przyjęte do wiadomości.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie sprawozdania z działalności kontrolnej Komisji
Rewizyjnej.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku którego sprawozdanie z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej zostało
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowane – 4 głosy za.
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Ad. 6
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu Nr 6/11/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku.
Wobec braku uwag do przedłożonego protokołu, Przewodniczący Komisji przystąpił do
głosowania, w wyniku którego protokół został jednogłośnie przyjęty – 5 głosów za.
Ad. 7
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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