
P R O T O K Ó Ł  NR 6/2011 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego  

w dniu 2 grudnia 2011 roku  
 
     W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą 
obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  
 

Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Lesiak – Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
4. Zatwierdzenie wyników kontroli uzupełniającej w ZSP w Białej Rawskiej 

przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej.   
5. Sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie posiedzenia.   
 

Ad. 1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:30 dokonał Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej – Tomasz Lesiak, witając  członków Komisji. 
Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiąŜących 
decyzji. 
 
Ad. 2 Do propozycji przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji  równieŜ uwag nie 
zgłoszono. Został on przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się. 
 
Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował zatwierdzenie wyników 
kontroli uzupełniającej w ZSP w Białej Rawskiej przeprowadzonej przez zespół 
kontrolny Komisji Rewizyjnej. 
Przewodniczący Komisji poinformował, Ŝe w dniu 19.10.2011 r. zespół 
kontrolny dokonał kontroli uzupełniającej w ZSP w Rawie Mazowieckiej. 
W związku  z wątpliwościami jakie powstały na poprzednim posiedzeniu 
Komisji, zespól kontrolny dokonał ponownej analizy dokumentów wskazanych 
przez Dyrektora placówki obejmujących: 
- protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej ZSP w Białej Rawskiej z dnia 
14.09.2009 r., 
- protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej ZSP w Białej Rawskiej z dnia 
15.09.2010 r. 
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Z w/w dokumentów, których oryginały zamieszczone są w księdze 
protokołów wynika, iŜ nauczyciele zostali zapoznani z treścią regulaminów: 
dofinansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz przyznawania 
środków na powyŜsze kształcenie i doskonalenie zawodowe. Daty posiedzeń rad 
pedagogicznych, uznaje się za daty obowiązywania regulaminów.   

Mając powyŜsze na uwadze zespół kontrolny uznaje wyjaśnienia 
przedstawione przez Dyrektora placówki i odstępuje od stwierdzonych 
zastrzeŜeń obejmujących brak daty utworzenia i obowiązywania 
w/w regulaminów. 
 Do tak sprecyzowanych ustaleń zespołu kontrolnego uwag nie było. 
Komisja Rewizyjna jednogłośnie zatwierdziła wyniki kontroli uzupełniającej 
przeprowadzonej w ZSP w Białej Rawskiej. 
 
Ad. 5  W sprawach róŜnych głosów nie było. 
 
Ad. 6 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 
o godz. 1530 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 


