
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej  

w Nowej Dębie 
 

w dniu 20 stycznia 2016r. 
                                                                                            
            Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miasta  i Gminy  Nowa Dęba.  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik do protokołu. 
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący komisji Jan Flis, który powitał  uczestniczących, 
a następnie zapoznał z proponowanym porządkiem posiedzenia: 

1. Powitanie i otwarcie. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności komisji za 2015 rok. 
4. Ustalenie wstępnego planu pracy na 2016 rok. 
5. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji. 
6. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków 
komisji /4 „za”/. 
Ad. 3. 
Przewodniczący Jan Flis zgodnie z zapisami Statutu Gminy Nowa Dęba przedłożył 
sprawozdanie z działalności komisji za 2015 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do 
protokołu. Przewodniczący wyjaśnił przyczyny nieprzeprowadzenia planowanej kontroli 
osiedla Poręby Dębskie. Powiedział, że w II kw. 2015 roku odbyły się wybory sołtysów i 
przewodniczących zarządów osiedli w Gminie Nowa Dęba. W związku ze zmianą 
przewodniczącego i czasem na wdrożenie się w nowe obowiązki komisja uznała, że kontrola 
zostanie przeprowadzona w 2016 roku. Dalej poinformował na temat realizacji zaleceń i 
wniosków komisji z przeprowadzonych kontroli, które zostały przekazane burmistrzowi MiG. 
Po krótkiej dyskusji komisja bez uwag przyjęła i podpisała sprawozdanie za 2015 rok. 
Ad. 4. 
Przewodniczący przedstawił propozycję Planu pracy komisji na 2016 rok.  
Następnie w trakcie dyskusji komisja omówiła zakres i tryb przeprowadzenia planowanych 
kontroli. 
Przedstawiony Plan został jednogłośnie (4 „za”) przyjęty przez członków komisji. 
Ad. 5. 
Przewodniczący Jan Flis poinformował, że sporządzone zostały protokoły z posiedzeń 
komisji, które dostępne  są w programie eSesja. Następnie zwrócił się do członków z 
zapytaniem czy są uwagi do protokołów, uwag nie było, w związku z czym ;  
protokół z 15 października 2015 - przyjęty (4”za”)  
protokół z 22 października 2015 - przyjęty (4”za”), 
protokół z 17 grudnia 2015 - przyjęty (4”za”). 
Ad. 6. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący ogłosił jego zamknięcie. 
 
 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
            Jan Flis 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


