OR- II. 0012.4.4.2022

Protokół Nr 4.2022
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej VI kadencji
odbytego w dniu 9 maja 2022 r. godz. 10:30
Ad.l. Otwarcie posiedzenia.
W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wzięli udział jej członkowie według załączonej listy obecności
stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu, a także osoby zaproszone zgodnie z listą
obecności stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyło 4
członków komisji na ogólną liczbę 5. Brak pana Jacka Dwojaka - nieobecność nieusprawiedliwiona.
Posiedzenie komisji otworzył i przewodniczył obradom Pan Kazimierz Żółtek - Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej oznajmiając, iż na podstawie listy obecności stwierdza prawomocność
posiedzenia.
Ad.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pan Przewodniczący poinformował, iż protokół z poprzedniego posiedzenia został wyłożony do
wglądu przed posiedzeniem, w związku z powyższym zapytał, czy są uwagi do jego treści.

Nikt nie zabrał głosu wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego
posiedzenia komisji.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków komisji na ogólną liczbę 5.
„Za" - 4 głosy, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu obrad.

Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek posiedzenia.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Opracowanie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej na 2022 r.
5. Sprawy organizacyjne.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Następnie zapytał członków komisji czy są uwagi lub inne propozycje do porządku obrad.
W wyniku braku uwag pan Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem zaproponowanego
porządku obrad.
W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 4 członków komisji na ogólną liczbę 5.
„Za" - 4 głosy, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
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Wynik z głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu obrad.

Ad.4. Opracowanie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli
Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
Pan Przewodniczący odczytał wniosek z dnia 5 maja 2022 r. skierowany do Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej dot. przeprowadzenia natychmiastowej i całościowej kontroli w Zespole Szkół w Ożarowie
im. Marii Skłodowskiej - Curie obejmującej lata 2020 - 2021 oraz rok bieżący.
Przedmiotowy wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący przypomniał, iż uchwałą nr LIII.6.2022 Rady Powiatu w Opatowie z dnia
21 stycznia 2022 r. wprowadzono ww. jednostkę do planu kontroli, dlatego też proponuje dokonanie
zmiany uchwały poprzez naniesienie zmian proponowanych przez wnioskujących.
Powiedział, iż czeka ich trudna kontrola. Zapytał, czy mają prawo pytać i prosić o przedłożenie
dokumentów dot. stowarzyszenia.
Odpowiedzi udzieliła pani Ewelina Płatek - Kosior - obsługa prawna, która wyjaśniła, iż
przedmiotowa kontrola dotyczyć będzie Zespołu Szkół w Ożarowie i maja prawo żądać dokumentacji
związanej z tą jednostką oraz umów której jest stroną. Pani mecenas zaznaczyła, iż Komisja Rewizyjna
nie jest organem śledczym, iż do tych spraw mamy inne instytucje. Wskazała, iż nie będą mieli prawa
obejrzeć dokumentacji prowadzonej przez stowarzyszenie.

Pan Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia
planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
Przedmiotowy projekt stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Następnie zapytał, czy są uwagi bądź pytania do jego treści.
Nikt nie zabrał głosu wobec czego zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały
o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r..
Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków komisji na ogólną liczbę 5.
„Za" - 4 głosy, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu obrad

Ad.5. Sprawy organizacyjne.
Pan Przewodniczący przypomniał również o kontroli doraźnej w Szpitalu Świętego Leona Sp. z o. o.
z siedzibą w Opatowie. Wskazał, iż zwróci się do Prezesa Zarządu Spółki aby przygotował
dokumentację, z którą komisja będzie mogła się zapoznać.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos. W wyniku braku głosów poinformował
o przejściu do realizacji ostatniego punktu porządku obrad.
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Ad.6. Zamknięcie posiedzenia.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym za przybycie oraz udział w obradach, po czym
wypowiedział formułę „zamykam posiedzenie komisji".
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 10:58).
Protokołowała
Sylwia Zakrzewska
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