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PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 21 marca 2018 r. 
 
            Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta  i Gminy Nowa Dęba.  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik 
nr 1 do protokołu. 
Komisja Rewizyjna w składzie:  
1. Jan Flis                  - Przewodniczący 
2. Andrzej Wołosz           - Z-ca przewodniczącego 
3. Marzena Chmielowiec - Członek - nieobecna na posiedzeniu 
4. Ryszard Szafran           - Członek 
 
Posiedzenie odbyło się w sali narad UMiG. 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji, zgodnie  z listą obecności stanowiącą załącznik 
nr 1 do protokołu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Jan Flis, który powitał uczestniczących, 
a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku. 
3. Przyjęcie planu pracy komisji na 2018 rok. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad.3. 
W wyniku dyskusji komisja ustaliła plan pracy na rok 2018, który będzie przedstawiony Radzie 
podczas sesji 28 marca br. 
1. 1) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią   

        RIO o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Nowa    
        Dęba za 2017 r. 

   2) sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia/nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta     
        i Gminy Nowa Dęba, 
   3)  przesłanie wniosku do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. 
        Termin: kwiecień - maj 2018 

 
2.   Przeprowadzenie kontroli problemowej w:  
Jednostce pomocniczej: Sołectwo Tarnowska Wola  w zakresie; gospodarki leśnej, melioracji, 
realizacji uchwał zebrań wiejskich  - wrzesień. 
 
Jednostce organizacyjnej: Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie/ Wiejskie Centrum 
Kultury w Chmielowie  - czerwiec. 
Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie - październik 
 
Placówce oświatowej: Przedszkole w Nowej Dębie osiedle Dęba  – wrzesień. 
 
3.   Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji mieszkańców miasta i gminy kierowanych do   
       Komisji Rewizyjnej.  
4.   Podejmowanie działań kontrolnych zgodnie ze Statutem Gminy Nowa Dęba w sprawie zasad  
      i trybu działania Komisji Rewizyjnej 

- na zlecenie Rady Miejskiej, 
- w zakresie ustalonym w planie pracy. 
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Plan został przyjęty w głosowaniu 3 głosami „za”. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
      Jan Flis 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


