Pabianice, dnia 30 marca 2011 r.

Komisja Rewizyjna
PROTOKÓŁ NR 6/4/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 30 marca 2011 roku o godz. 14.00
Ad. 1 - 2
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Robert Kraska (lista
obecności w załączeniu – załącznik nr 1). Następnie przedstawił porządek posiedzenia, który
został przyjęty w wyniku głosowania: 6 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu,
(załącznik nr 2).
Ad. 3
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Nr VI/30/11 Rady Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Skarbnik Powiatu – p. Elżbieta Piekielniak.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku którego: 6 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany.
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2011 rok.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu.
P. Rafał Kunka - w trakcie realizacji projektu z funduszy europejskich nie można uzyskiwać
przychodów z realizacji projektu, a jeśli są, to należy je rozliczyć, instytucje kontrolne zwracają
uwagę na ten aspekt, czy udział własny nie powinien zakładać wydzierżawienia?
Skarbnik – w projekcie z góry założono, iż udział własny zostanie zabezpieczony w postaci
udostępnienia sal. Projekt realizuje ZS nr 1. Umowa reguluje sposób rozliczenia środków.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zaproponował głosowanie. W wyniku
głosowania: 7 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany.
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Skarbnik Powiatu – p. Elżbieta Piekielniak.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku którego: 7 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Ochrony
Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa. (załącznik nr 4).
Przewodniczący Komisji nadmienił, iż kontrolę przeprowadzili: pani Halina Bakus, pan
Rafał Kunka, pan Robert Kraska. Protokół z kontroli został zamieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości, nie wydał zaleceń. Kontrola
obejmowała swym zakresem: program dotyczący utrzymania urządzeń melioracyjnych i nadzoru
utrzymania tych urządzeń, kontrolę rekultywacji wyrobisk pożwirowych, wydawanie pozwoleń:
wodno-prawnych, wytwarzania odpadów, wprowadzania gazów i pyłów do powietrza,
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zintegrowanych, wydawanie pozwoleń na przeznaczanie gruntów pod zalesienia, wydatkowanie
środków funduszy związanych z Ochroną Środowiska.
P. Robert Jakubowski zapytał:
- czy kontrola była przeprowadzana w oparciu o dokumentację,
- jaki okres obejmowała?
P. H. Bakus – kontrola została przeprowadzona w oparciu o dokumentację, która stanowi
załączniki do protokołu, oraz na podstawie rozmów z pracownikami wydziału.
P. R. Kraska – kontrola obejmowała rok 2010.
P. R. Kunka w nawiązaniu powiedział, iż była to kontrola wyrywkowa.
P. M. Wolski – wyraził zdziwienie, że wydział zajmuje się termomodernizacją budynków.
Skarbnik – wydział nadzoruje wydatki związane z gospodarką wodną, w zakresie ochrony
środowiska, efektu ekologicznego przeprowadzanych inwestycji.
Protokół z kontroli został jednogłośnie przyjęty w wyniku głosowania: 7 za, 0 przeciw, nikt
nie wstrzymał się od głosu.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu Nr 6/3/11 z dnia 23 lutego 2011 roku.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący przystąpił do głosowania, w wyniku którego:
7 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, protokół został przyjęty.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji – planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 roku zakłada
przeprowadzenie kontroli problemowej (wymagany skład zespołu to dwóch członków komisji)
w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach. Do składu zespołu kontrolnego zaproponował
radnego Roberta Jakubowskiego.
P. R. Jakubowski wyraził zgodę.
Przewodniczący Komisji zasugerował, aby kontrolę przeprowadzić w miesiącu kwietniu
P. M. Wolski - wyraził zgodę na przeprowadzenie kontroli.
Przewodniczący Komisji – w związku z powyższym kontrolę przeprowadzą:
– pan Robert Jakubowski,
– pan Marcin Wolski.
Ad. 7
Zamknięcie posiedzenia.
W związku z brakiem spraw i pytań Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
/-/ Robert Kraska

Protokołowała: /-/ Anna Gilewicz

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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