
RADA GMINY POCZESNA
ul. Wolności 2

42-262 Poczesna

P r o t o k ó ł Nr 11/2007

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Poczesnej

w dniu 11 maja 2007 roku.

Obecni: w/g załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:
1. Omówienie sposobu kontroli Przedszkola we Wrzosowej.
2. Omówienie kompleksowej kontroli Gminnego Centrum Kultury, Informacji i

Rekreacji w Poczesnej.
3. Omówienie kontroli wydatków na dodatki mieszkaniowe.
4. Sprawy różne.

Ad. 1
Podczas dyskusji przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował, aby
dokumentacja Przedszkola we Wrzosowej została sprawdzona przez fachowca
w zakresie budownictwa.
Na podstawie § 105 pkt.1 Statutu Gminy Poczesna Komisja ma takie prawo i wnosi
do Wójta o powołanie eksperta w tej dziedzinie.

W trakcie analizy Protokołu Nr 1 dotyczącego zniszczenia przedmiotów nietrwałych
w Przedszkolu we Wrzosowej z dnia 19 lutego 2007 r. stwierdzono:

• liczne uchybienia i nieprawidłowości dotyczące sposobu, czasu i miejsca
dokonania w/w czynności,

• stwierdzono nabywanie przedmiotów przeznaczonych do zniszczenia przez
Przewodniczącą Społecznego Komitetu Rozbudowy Przedszkola
Pani Anny Sosny i Członka Komisji Inwentaryzacyjnej Pani Doroty Kaźmierczak.

• uściślić adres i dane personalne osoby, która zakupiła zamrażarkę wg. protokołu
z dnia 16 lutego 2007 r.

• Komisja wnioskuje do Pani Dyrektor Przedszkola o przedstawienie książki obiektu
przedszkola.

• brak dokumentów potwierdzenia wywozu odpadów na składowisko w Sobuczynie.

Komisja oczekuje przygotowania na dzień 16 maja 2007 r. następujących
dokumentów dotyczących remontu Przedszkola we Wrzosowej:

• kompletnej dokumentacji inwestorskiej, projektowanej i odbioru.

• Komisja stwierdza, że dla zbadania całego cyklu remontowego w/w
przedszkola konieczne jest przedstawienie pełnej dokumentacji budowlanej
i instalacyjnej.



• Komisja chce się zapoznać z pozwoleniem na budowę, dziennikiem
budowy i protokołami odbioru.

• Prosimy o przedstawienie oświadczeń, że wszystkie instalacje zostały
wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną.

Ad. 2
W sprawie kontroli Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej
przygotować:
• zakres dokumentów finansowo-księgowych
• zakres obowiązków pracowników GCKJiR
• delegacje służbowe
• szacunkowy koszt utrzymania kortów tenisowych i wpływy z biletów wstępu na te

korty za 2006 rok
• wpływy z basenu za 2006 rok -
• darowizny i inne wpływy finansowe.

Termin przygotowania do dnia 16 maja 2007 r. godz. 1330 - przybycie Pani Dyrektor
Teresy Nienartowicz.

Ad, 3
Zaciągnąć opinię od Radcy Prawnej w jakim stopniu Komisja może dokonać kontroli
dodatków mieszkaniowych.

Ad, 4
Komisja wnosi zapytanie, czy do naszego Urzędu Gminy wpłynęła odpowiedź
Wojewody na Uchwałę Nr 268/XXXIX/06 Rady Gminy w Poczesnej z dnia
19 października 2006 r. w sprawie stanowiska Rady Gminy w kwestii pozwolenia
zintegrowanego dla Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.
w Sobuczynie ul. Konwaliowa 1 jaką przesłał Przewodniczący Rady Gminy pismem
Nr 0050/105/06 w dniu 23 października 2006 r.

Na tym posiedzenie Komisja zakończyła.

Protokół sporządziła:
Teresa Parkitna

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Pietras Stanisław - przewodniczący Komisji

2. Parkitna Teresa -zastępca przewodnicz.

3. Kucia Waldemar -członek

4. BajdorTadeusz -członek

5. Ziębacz Stanisław - członek


