
P R O T O K Ó Ł  NR 10/2012 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego  

w dniu 17 maja 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. Ustalenie składów zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli 
zaplanowanych planie kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2012. 
5. Sprawy róŜne. 
6. 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 z dnia 21 lutego 2012 r.  
równieŜ uwag nie zgłoszono. Został on przyjęty przy jednym głosie 
wstrzymującym się. 
 
Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyznaczenie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli              
w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, Domu Dziecka i Powiatowym Urzędzie Pracy.  

 
Zostały wybrane zespoły kontrolne w następujących składach: 

 
1) Kontrola SPZOZ w Rawie Mazowieckiej ( kontrola zarządzania majątkiem powiatu 
będącym w uŜytkowaniu SPZOZ w Rawie Mazowieckiej) – termin 06.06.2012 r.       
godz. 10.00: 
- Teresa Pietrzak – przewodnicząca zespołu kontrolnego; 
- Tomasz Lesiak; 
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- Franciszka Wójcicka; 
- Bogdan Batorek; 
- Henryk Majewski; 
- Marek Szcześniak. 
 
2) Kontrola w Domu Dziecka (kontrola funkcjonowania Domu Dziecka) – termin koniec 
czerwca: 
- Bogdan Batorek – przewodniczący zespołu kontrolnego; 
- Tomasz Lesiak; 
- Teresa Pietrzak; 
- Franciszka Wójcicka. 
 
3) Kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy (kontrola przydzielania dotacji w ramach 
projektu „Mój biznes – Moja szansa” realizowanego w latach 2011-12) – termin 
październik 2012: 
- Franciszka Wójcicka – przewodnicząca zespołu kontrolnego; 
- Tomasz Lesiak; 
- Teresa Pietrzak; 
- Bogdan Batorek; 
- Henryk Majewski. 

 
 
Ad. 5  W tym punkcie Pan Przewodniczący Komisji poinformował, Ŝe w końcu 
czerwca planowana jest sesja absolutoryjna, więc komisja będzie musiała się zebrać 
w celu wypracowania wniosku absoltoryjnego. Jak poinformował chce by przed 
przystąpieniem do opracowywania wniosku wpłynęła, z Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, opinia w sprawie sprawozdania z wykonania budŜetu Powiatu 
Rawskiego za rok 2011. 
 
Ad. 6 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 
o godz. 1550 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- lista obecności 
 
          


