Protokół nr 65/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice
z dnia 27.12.2017 r.
Obecni na posiedzeniu:
1.
2.
3.
4.
5.

Wiesław Doliński
Marzena Reclaf
Czesław Miotk
Urszula Wenta
Piotr Mądrzak

- Przewodniczący Komisji
- Wiceprzewodnicząca Komisji
- Członek Komisji
- Członek Komisji
- Członek Komisji

Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
Opracowanie i zaopiniowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2017 r.
Zapoznanie się, omówienie i zaopiniowanie pism i materiałów, które wpłynęły do
Komisji.

Ad. 1
Pan Wiesław Doliński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice przywitał
wszystkich członków Komisji i stwierdził prawomocność posiedzenia, ponieważ obecni byli
wszyscy członkowie Komisji.
Ad. 2
Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice zapoznali się z protokołem Nr 64/2017
z dnia 06 grudnia 2017 r., który został przyjęty następującą ilością głosów:
za - 5
przeciw - 0,
wstrzymujących się - 0.
Ad. 3
Porządek posiedzenia przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Cewice został przyjęty jednogłośnie (5 - za).
Ad. 4
Na posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice omawiali i opiniowali
n/w uchwały przygotowane na X X V I I I sesję Rady Gminy Cewice:
• uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017 - opinia
pozytywna (5 - za),
• uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na
lata 2018-2030 - opinia pozytywna (5 - za),

•

uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na 2018 rok
pozytywna (3 - za, 2- wstrzymujących się, 0 -przeciw).

- opinia

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice na posiedzeniu
27.12.2017 r. przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w 2017r.:

w dniu

Ad. 5

Komisja Rewizyjna w roku 2017 pracowała zgodnie z planem pracy uchwalonym przez Radę
Gminy Cewice. Odbyła 16 posiedzeń. Frekwencja radnych na posiedzeniach wynosiła 99 %.
Ponadto Zespoły Kontrolne Komisji Rewizyjnej wielokrotnie spotykały się w celu
przeprowadzenia następujących kontroli wynikających z planu pracy Komisji Rewizyjnej na
2017 r.:
a) Kontrola realizacji wybranej inwestycji - budowa ścieżki rowerowej na odcinku
Kamieniec-Siemirowice" przeprowadzonej w dniach: od 13.02.2017 r. do 30.04.2017 r.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli w okresie od 13.02.2017 r. do 30.04.2017 r. Zespół
Kontrolny Komisji Rewizyjnej wypracował następujące wnioski:
a) Po okresie zimowym ścieżka jest zanieczyszczona piaskiem i igliwiem.
b) Nie wszystkie zjazdy na drogi gruntowe ze ścieżki są wzmocnione, w związku z tym
struktura nawierzchni jest tam popękana.
c) Stwierdzono kilkanaście wybrzuszeń nawierzchni, spowodowane prawdopodobnie
warunkami atmosferycznymi.
d) Brak uszczelnienia w miejscu połączenia nawierzchni jezdni z nawierzchnią ścieżki
rowerowej, widoczne są tam pęknięcia.
e) Przy projektowaniu następnych ścieżek rowerowych przyległych do dróg asfaltowych
należy zastosować grubszą warstwę nawierzchni asfaltowej z podbudową.
b) Kontrola wybranych referatów w Urzędzie Gminy w Cewicach:
a) referat administracji i obsługi,
b) zespół ds. samorządowych, oświatowych, kultury i sportu
w zakresie szkoleń i podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy Cewice i radnych
Rady Gminy Cewice.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli w okresie: od 31.08.2017 r. do 30.11.2017 r. Zespół
Kontrolny Komisji Rewizyjnej wypracował następujące wnioski:
a) Podróżą służbową jest wykonywanie przez radnego zadań związanych z wykonywaniem
mandatu, poza miejscowością, w której znajduje się siedziba rady. Termin i miejsce
rozpoczęcia i zakończenia podróży określa polecenie wyjazdu służbowego. Z tytułu takiej
podróży
służbowej
przysługuje
m.in. zwrot
kosztów noclegów i innych
udokumentowanych wydatków. W zawiązku z tym, iż nie było polecenia wyjazdu
służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Cewice podpisanego przez
Wiceprzewodniczącego Rady brak jest podstaw do zapłaty za faktury z tytułu udziału w
Forum, Kongresie czy opłat za usługi noclegowe. Nie zachowano paragrafu 1,2 i 3
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r.
(Dz.U. Nr 66 poz. 800 z późn. zmianami) w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu
kosztów podróży służbowych radnych.

b) Radni powinni uczestniczyć w szkoleniach w celu pogłębiania wiedzy merytorycznej,
która służy lepszemu wypełnianiu obowiązków radnych oraz prawidłowemu
funkcjonowaniu organu, jakim jest Rada Gminy. W związku z tym Przewodniczący Rady
odpowiedzialny za jej pracę, powinien zadbać o organizację szkoleń dla pozostałych
Radnych Gminy Cewice. Zgodnie z &4. ust.l pkt.l załącznika nr 3 do Statutu Gminy
Cewice pracę Rady organizuje Przewodniczący Rady. W związku z tym, wnioskujemy o
przesyłanie informacji na temat ofert szkoleniowych dla Radnych Gminy.
Ponadto w 2017 r. zmienił się skład Komisji Rewizyjnej. W dniu 09.10.2017 r. radny
Aleksander Nagórski złożył rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej. Natomiast w
dniu 26.10.2017 r. zgodnie z uchwałą nr XXVI/300/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie
zmiany uchwały nr II/7/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie
wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice, nowym członkiem Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Cewice został Pan Piotr Mądrzak.
W 2017 roku do Komisji Rewizyjnej nie wpłynęły żadne skargi do rozpatrzenia.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Cewice w roku 2017 nie podjęła także żadnych uchwał.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Cewice w toku swojej pracy w 2017 r. opracowała również
wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cewice z tytułu wykonania
budżetu gminy za rok 2016. Wniosek przez członków Komisji Rewizyjnej został przyjęty
następującą ilością głosów:
za - 3,
przeciw - 0,
wstrzymujących się - 2.
Ponadto opiniowano sprawy, które wymagały opinii Komisji Rewizyjnej.
Ad. 6
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Cewice na posiedzeniu w dniu 27.12.2017 r. zapoznała się
z następującymi pismami i materiałami:
a) pismo z dnia 08.12.2017 r. radnego Cz. Miotk - wyjaśnienia w sprawie niepodpisania
protokołu z kontroli pn; „Kontrola wybranych referatów w Urzędzie Gminy w
Cewicach: referat administracji i obsługi, zespół ds. samorządowych, oświatowych,
kultury i sportu w zakresie szkoleń i podróży służbowych pracowników Urzędu
Gminy Cewice i radnych Rady Gminy Cewice",
b) pismo z dnia 08.12.2017 r. radnej U. Wenta - wyjaśnienia w sprawie niepodpisania
protokołu z kontroli pn; „Kontrola wybranych referatów w Urzędzie Gminy w
Cewicach: referat administracji i obsługi, zespół ds. samorządowych, oświatowych,
kultury i sportu w zakresie szkoleń i podróży służbowych pracowników Urzędu
Gminy Cewice i radnych Rady Gminy Cewice",
c) pismo Przewodniczącego Rady Gminy Cewice z dnia 20.12.2017 r. w sprawie
wniosków z kontroli 'Kontrola wybranych referatów w Urzędzie Gminy w
Cewicach: referat administracji i obsługi, zespół ds. samorządowych, oświatowych,
kultury i sportu w zakresie szkoleń i podróży służbowych pracowników Urzędu
Gminy Cewice i radnych Rady Gminy Cewice,

d) pismo nr WG.0003.2.2017 z dnia 20.12.2017 r. w sprawie wniosków z kontroli
'Kontrola wybranych referatów w Urzędzie Gminy w Cewicach: referat administracji
i obsługi, zespół ds. samorządowych, oświatowych, kultury i sportu w zakresie
szkoleń i podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy Cewice i radnych Rady
Gminy Cewice.
e) opinia prawna z dnia 22.11.2017 r. Pana W. Namiotko,
f) opinia prawna z dnia 13.12.2017 Pana J. Kowalskiego.

