
P R O T O K Ó Ł  NR 8/2011 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego  

w dniu 26 stycznia 2012 roku  
 
     W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy 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. Podjęcie decyzji w zakresie udziału członków Komisji w jednodniowym 

szkoleniu pt. „Komisja rewizyjna jako organ kontroli wewnętrznej”. 
5. Wypracowanie planu pracy i planu kontroli Komisji na rok 2012. 
6. Sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie posiedzenia.   
 

Ad. 1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 15:00 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 podjęcie decyzji w zakresie 
udziału członków Komisji w jednodniowym szkoleniu pt. „Komisja rewizyjna jako 
organ kontroli wewnętrznej”. 
Członkowie Komisji zgodnie uznali, iŜ forma oraz zakres szkolenia są atrakcyjne 
i zdecydowali o udziale w powyŜszym szkoleniu przez wszystkich członków 
Komisji. Stosowne zgłoszenie organizatorowi zostanie przesłane przez biuro Rady. 
 
Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował wypracowanie planu pracy i planu 
kontroli Komisji na rok 2012. 
 W trakcie obrad Komisja wypracowała następujący plan pracy i plan kontroli 
na rok 2012 
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Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012. 
 
 

 

 
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2012. 

 
Lp.  Wyszczególnienie 

 
Termin 

1. Zarządzanie majątkiem powiatu będącym w uŜytkowaniu  
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
 

 
Kwiecień 

2. Kontrola funkcjonowania Domu Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej. 

 
Czerwiec 

3. Kontrola przydzielania dotacji w ramach projektu „Mój 
biznes - Moja szansa” realizowanego przez PUP 
w Rawie Mazowieckiej w latach 2011-2012. 
 

 
Październik 

 
Ad. 6  W sprawach róŜnych głosów nie było. 
 
Ad. 7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 
o godz. 1630 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 

Lp. Tematyka Miesiąc 
 

1. 
 

1. Analiza sprawozdania z wykonania budŜetu za 
2011 rok – wyraŜenie opinii. 

2. Wypracowanie wniosku absolutoryjnego.  

 
Marzec 

 
2. 

 
   Analiza wykonania budŜetu za I półrocze 2012 roku 
 

 
Sierpień 

 
3. 

 
Zapoznanie się z realizacją przez Zarząd Powiatu  
   uchwał Rady Powiatu podjętych w roku bieŜącym. 

 
Wrzesień 

 
4. 

Zapoznanie się  z systemem kontroli zarządczej 
wdroŜonym w Starostwie Powiatowym w Rawie 
Mazowieckiej. 

 
Październik 

 
5. 

 
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2013. 

 
Listopad 


